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dengan nama KIAT, merupakan
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Industri kimia dan farmasi
merupakan salah sektor yang mampu
mencatatkan kinerja gemilang
ditengah kondisi pandemi karena
tingginya permintaan domestik
terhadap produk dari sektor strategis
tersebut.
Oleh karena itu, Kemenperin
b er tekad untuk m ew uju dkan
kemandirian industri antara lain di
industri kimia, industri farmasi, industri
masker dan APD di Indonesia, serta
mendorong sektor ini agar dapat
menjadi pemain utama dan tuan
rumah di negeri sendiri. Berbagai
kebijakan telah dirancang pemerintah
guna mencapai sasaran tersebut.
Apalagi, sektor IKFT merupakan
kelompok manufaktur yang dinilai
akan mampu memberikan kontribusi
signifikan bagi pemulihan ekonomi
nasional akibat dampak pandemi.
Bahkan, terdapat tiga sektor yang
merupakan binaan Ditjen IKFT
Kemenperin, yaitu industri kimia,
farmasi, dan tekstil yang mendapat
prioritas pengembangan dalam
implementasi industri 4.0.
Hal ini diharapkan dapat menjadi
motivasi dan inspirasi positif bagi
sektor lainnya. Demikian.
Salam,
Redaksi
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SEKTOR
ANDALAN BAGI
PEMULIHAN
EKONOMI
NASIONAL
Industri kimia, farmasi dan tekstil (IKFT)
merupakan kelompok manufaktur yang
mendapat prioritas pengembangan oleh
pemerintah. Sektor strategis ini dinilai
mampu berkontribusi signfikan bagi
upaya pemulihan ekonomi nasional dari
tekanan pandemi Covid-19.
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Kementerian Perindustrian bertekad
untuk terus memacu kinerja sektor
IKFT agar lebih produktif dan berdaya
saing di tengah kondisi sulit karena
pandemi. Berbagai kebijakan dan
stimulus telah digulirkan guna menjaga
keberlangsungan usaha dan menciptakan
iklim investasi yang kondusif.
“Tantangan yang dihadapi saat ini,
diharapkan bisa membawa peluang
bisnis baru, terutama di sektor IKFT.
Oleh karenanya, pelaku industri kita
dituntut untuk bisa berinovasi dalam
menghadapi era adaptasi kebiasaan
baru akibat dampak pandemi,” kata
Direktur Jenderal IKFT Kemenperin,
M u h a m m a d K h a y a m d i J akar ta ,
beberapa waktu lalu.
Dirjen IKF T mengemukakan,
pihaknya melakukan revisi terhadap target
rencana strategis sektor IKFT dengan
menyesuaikan perkembangan kondisi
terkini akibat covid-19. Untuk tahun 2020,
sektor IKFT merevisi target pertumbuhan
menjadi -2,10 persen dari sebelumnya
sebesar 4,56 persen. Sedangkan di tahun
2024 pertumbuhan dibidik sebesar 7,56
persen. Sementara itu, untuk kontribusi
sektor IKFT sepanjang tahun ini dipacu
mencapai 4,25 persen.
“Target itu sudah memperhitungkan
kondisi perkembangan industri akibat
dampak pandemi Covid-19,” ujarnya.
Pada triwulan III tahun 2020, industri
pengolahan nonmigas masih mengalami
kontraksi -4,02 persen sebagai imbas
pandemi, dengan kontribusi terhadap PDB
nasional sebesar 17,9 persen.
“Sedangkan, pertumbuhan sektor
IKF T pada triwulan III -2020 mulai
merangkak naik hingga -0,92 persen
dari -4.32 persen di triwulan II-2020
atau lebih baik dibanding pertumbuhan
industri pengolahan nonmigas,” tuturnya.
Khayam menyatakan, sektor IKFT dengan
pertumbuhan positif, antara lain industri
farmasi, obat kimia dan obat tradisional
serta industri bahan kimia dan barang
dari bahan kimia yang naik sebesar 14,96
persen.
“Selain itu, industri tekstil dan pakaian
jadi juga mengalami peningkatan menjadi
-9,32 persen dari sebelumnya -14,23
persen. Sementara industri lainnya masih
stagnan,” imbuhnya. Pada triwulan III2020, kontribusi sektor IKFT ke PDB
nasional mencapai 4,49 persen, dengan
sumbangsih terbesar dari industri kimia,
farmasi dan obat yang berada di angka
1,97 persen.
Khayam pun memaparkan,
perkembangan ekspor dari sektor IKFT
masih lebih baik dibanding impornya
pada triwulan III-2020, yang nilainya
menembus USD27,05 miliar. Sumbangan
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berupaya menurunkan impor 35 persen
sampai tahun 2022.
“Upaya tersebut di antaranya melalui
program restrukturisasi mesin dan
peralatan industri tekstil dan produk tekstil
(TPT). Kemudian, penguatan supply chain
dengan pemberian insentif Kemudahan
Lokal Tujuan Eksp or (K LTE) dan
Kemudahan Lokal Tujuan Lokal (KLTL),”
sebut Tuti.
Selanjutnya, mendukung percepatan
revisi Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 77 tahun 2019 tentang Ketentuan
Impor TPT dan revisi Permendag No 18
tahun 2019 tentang Registrasi Kesehatan,
Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan
(K3L). Berikutnya, mendukung revisi
regulasi Peraturan Menteri Pertanian untuk
karantina bahan atau produk kulit, kapas
antar wilayah.

terbesar berasal dari ekspor industri
pakaian jadi dan tekstil yang mencapai
USD8,0 miliar.
“Sementara itu, di triwulan III 2020, realisasi investasi dari sektor
IKFT sebesar Rp51,96 triliun, yang
didominasi oleh industri kimia dan
bahan kimia. Sedangkan, tenaga kerja
yang terserap sebanyak 6,24 juta orang,
di mana penyerapan terbesar di industri
tekstil dan pakaian jadi sebesar 3,43 juta
orang,” sebutnya.
Pada tahun 2020, Kemenperin
menargetkan kinerja ekspor produk sektor
IKFT bisa menembus senilai USD31,7
miliar, dengan realisasi investasi sebesar
Rp84,65 triliun dan penyerapan tenaga
kerja sebanyak 7,37 juta orang.
“Guna mencapai sasaran tersebut,
ada lima arah kebijakan strategis yang
telah kami tetapkan, yakni pengembangan
sumber daya manusia (SDM) industri,
pengembangan sarana dan prasarana
industri, pengembangan pemberdayaan
industri, kebijakan fasilitas fiskal dan
nonfiskal, serta kebijakan reformasi
birokrasi,” tegas Khayam.

JURUS JITU

Sekretaris Direktorat Jenderal IKFT
Kemenperin, Sri Hastuti Nawaningsih
menyampaikan , pemerintah telah
mengeluarkan sejumlah regulasi untuk
mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Salah satunya adalah meningkatkan
produktivitas dan utilisasi sektor industri,
dengan tetap menjalankan protokol
kesehatan yang ketat.
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Selama masa
pandemi Covid-19,
pemerintah juga
tetap berupaya
untuk melakukan
penguatan industri
dalam negeri.
Berbagai kebijakan
yang akan
dilakukan, antara
lain Kemenperin
berupaya
menurunkan impor
35 persen sampai
tahun 2022.
“Contohnya adalah penerbitan
Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan
Industri (IOMKI). Dalam aturan juga
disebutkan, setiap perusahaan yang
mendapat IOMKI wajib memberikan
pelaporan secara berkala melalui Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINas),”
terangnya.
Selama masa pandemi Covid19, pemerintah juga tetap berupaya
untuk melakukan penguatan industri
dalam negeri. Berbagai kebijakan yang
akan dilakukan, antara lain Kemenperin

“Kami juga mendorong peningkatan
masuknya Obat Modern Asli Indonesia
(OMAI) atau fitofarmaka pada kebijakan di
Kementerian Kesehatan, serta implementasi
Permenperin No 16 tahun 2020 tentang
Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan
Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri
Produk Farmasi dalam pengadan obat JKN
di Kemenkes,” tandasnya.
Di tempat terpisah, Asosiasi Kimia
Dasar Anorganik (AKIDA) menyatakan
bahwa peningkatan daya beli masyarakat
menjadi kunci agar utilisasi pabrikan
kimia dasar nasional dapat naik. Ketua
Umum AKIDA Michael Susanto Pardi
menjelaskan, naiknya daya beli masyarakat
akan meningkatkan produksi industri
hilir, yang pada akhirnya meningkatkan
serapan produk kimia dasar.
AKIDA mencatat serapan produk yang
akan memengaruhi serapan produk kimia
dasar seperti makanan dan minuman, tekstil,
serat rayon, kaca, air minum dalam kemasan,
deterjen, sabun mandi, sabun cuci tangan,
minyak goreng, ban, plastik, pipa, dan
keramik.
Ekonom CORE Hendri Saparini
mengatakan, ada tantangan besar bagi
industri petrokimia pasca pandemi Covid19, yaitu ketersediaan bahan baku dan
produk turunannya. Industri petrokimia
dituntut menemukan inovasi bahan baku
dan pengolahan produk turunan dengan
harga bersaing dibanding produk luar negeri
sehingga lebih kompetitif dan meningkatkan
market share.
“Salah satu yang menjadi prioritas
pemerintah dalam membangun industri
manufaktur yang kuat dan kompetitif adalah
memperkuat industri hulu petrokimia. Ada
beberapa alasan mengapa industri petrokimia
menjadi pilihan. Antara lain, total bisnis industri
ini sangat besar,” paparnya. (*)

KINERJA SEKTOR IKFT TRIWULAN III TAHUN 2020
PERTUMBUHAN SEKTOR IKFT TRIWULAN III TAHUN 2020 (y-on-y)

REALISASI INVESTASI SEKTOR IKFT

SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2020 (Rp Triliun)
51,96

30,69
21,27
Industri
Industri Kimia,
Farmasi, & Obat Barang Galian
non Logam
Tradisional

Industri Tekstil
dan Pakaian Jadi

-9,32

-9,11

14,96

Industri Barang Industri Kulit,
dari Karet dan Barang Kulit dan
Plastik
Alas Kaki

-9,61

-19,75

PMDN

PMA

REALISASI INVESTASI SEKTOR IKFT

TOTAL INVESTASI

SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2020 (Rp Triliun)

KONTRIBUSI SEKTOR IKFT TRIWULAN III TAHUN 2020 (y-on-y)

Industri
Kimia,
Farmasi dan
Tekstil

4,49

Industri
Kimia,
Farmasi dan
Obat
Tradisional

Industri
Industri Tekstil
dan Pakaian Jadi Barang Galian
non
Logam
1,21

Industri Bahan Kimia
dan Barang Kimia

Industri Barang
Galian Non Logam

Industri Karet, Barang
Dari Karet dan Plastik

Industri Farmasi, Obat
Kimia, dan Obat Tradisional

25,43

8,66

7,42

3,19

Industri Kulit,
Industri
Karet, Barang Barang Kulit dan
Alas Kaki
dari Karet
dan Plastik
0,23

0,56

Industri Tekstil

0,52

1,97

Industri Kulit, Barang
Kulit dan Alas Kaki

2,95

Industri Pakaian Jadi

1,56

2,75

Sumber: BKPM 2020

KINERJA EKSPOR DAN IMPOR SEKTOR IKFT
(USD Milyar)

PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR SEKTOR IKFT

13,53

40,76
34,87

31,31

SEKTOR IKFT s.d SEPTEMBER 2020

37,67
33,04

31,77

29,48 30,01
24,53

IMPOR

27,05

9,05
EKSPOR

4,28

Neraca Perdagangan
Sektor IKFT
2017

2018

2019

Impor

s.d Sept 2019

s.d Sept 2020

Surplus
USD 2,52 miliar

2,64

3

4

Tekstil

Pakaian Jadi

Kulit, Alas Kaki

1,12
0,73

0,48
Farmasi, Obat Kimia, Barang Karet, Barang
Tradisional
Kimia
Karet & Plastik

BGNL

Ekspor

Lima Komoditi Impor Terbesar
Sektor IKFT Tahun 2019
2

Sepatu Olahraga

USD 2,54 Miliar
5

RESIN

Damar Buatan (Resin Sintetis)
dan Bahan Baku

3

USD 5,86 Miliar

Benang Pintal

Kain Tenunan

USD 1,82 Miliar
USD 1,66 Miliar

0,91

0,51

Impor

1

Ban Luar dan Ban Dalam

1,27

2

1

USD 7,08 Miliar

4,79 2,90

3,98

Ekspor

Lima Komoditi Ekspor Terbesar
Sektor IKFT Tahun 2019

Pakaian Jadi dari Tekstil

5,36

Kimia Dasar Organik
yang Bersumber
dari Minyak

USD 1,63 miliar

4
Barang Kimia Lainnya

USD 2,29 Miliar

USD 2,49 Miliar

Kimia Dasar Organik
yang Bersumber
dari Minyak

USD 3,04 miliar
5

Barang Tekstil Lainnya

USD 1,63 miliar

Ket: Tidak termasuk komoditi kimia berbasis pertanian dan crumb rubber
Sumber: BPS, diolah (2020)
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SEMAKIN MANTAP ADOPSI
TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0
Kementerian Perindustrian terus mengukur kesiapan sejumlah sektor
manufaktur di tanah air dalam melakukan transformasi industri 4.0. Penilaian
ini disebut dengan Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0), yang
merupakan bagian dari implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Sebagai
bentuk apresiasi terhadap capaian INDI 4.0 oleh perusahaan, Kemenperin
memberikan penghargaan INDI 4.0 Tahun 2020.
Adapun kriteria penerima
penghargaan INDI 4.0, di antaranya
adalah dampak transformasi
industri 4.0 terhadap peningkatan
p ro duk ti v itas , efis i en s i p ro duks i ,
dan kinerja ekspor perusahaan.
S e l a i n i t u , p e n e r a p a n te k n o l o g i
industri 4.0 selama pandemi Covid19 untuk mendukung perusahaan
tetap beroperasi dengan memenuhi
protokol kesehatan.
Dari hasil verifikasi dan validasi
atas capaian tersebut, Kemenperin
memberikan penghargaan INDI 4.0
kepada perusahaan-perusahaan dari
berbagai sektor yang dinilai mampu
mengadopsi teknologi industri 4.0.
Sebanyak 13 p erusahaan industri
dinobatkan sebagai penerima
penghargaan INDI 4.0 tahun 2020.
Selain itu, terdapat tiga perusahaan
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in dustr i yan g m en dap at p re dikat
National Lighthouse Industry 4.0.

Pupuk Kalimantan Timur selaku
industri kimia.

A d a p u n d a r i 13 p e r u s a h a a n
peraih penghargaan INDI 4.0 tahun
2020, tujuh penerimanya mewakili
sek tor industri kimia , farmasi dan
tekstil (IKFT). Mereka yang berasal
dar i s e k to r in d u str i k imia a dal ah
PT. Kaltim Parna Industri, PT. Biggy
C e m e r l a n g , d a n P T. S c h o t t I g a r
Glass . Kemudian untuk sek tor
i n d u s tr i fa r m a s i , ya k n i P T. K i m i a
Farma Sungwun Pharmacopia.

“Kedelapan perusahaan tersebut
telah memiliki angka INDI 4.0 lebih
dari 3,” kata Direktur Jenderal IKFT
Kem enp er in M uhamma d K hayam
d i J a k a r t a , J u m a t ( 2 7/11). P a d a
penilaian INDI 4.0, terdiri dari empat
tingkat. Untuk skor 1 adalah industri
masih pada tahap kesiapan awal ,
kemudian skor 2: industri pada tahap
kesiapan sedang , skor 3: industri
sudah pada tahap kesiapan matang,
dan s ko r 4 m e n an dakan in d u str i
sudah menerapkan industri 4.0.

Berikutnya, sektor industri tekstil
meliputi PT. Globalindo Intimates, PT.
TI Matsuoka Winner Industry, dan PT.
Asia Pacific Rayon. Sementara itu,
mewakili sek tor IKF T, perusahaan
yang menyab et kategori N ational
Lighthouse Industr y 4.0 adalah PT.

M e n ur ut K h ayam , targ et I N D I
4 . 0 t a h u n i n i u n t u k s e k to r I K F T
sudah tercapai dan akan terus
ditingkatkan jumlah peraihnya. “Kami
m en gap re s ias i ter ha dap c ap aian

terhadap implementasi Making
Indonesia 4.0 melalui berbagai
inovasi berbasis digital yang
d i te ra p k a n d i p e r u s a h a a n ,” k at a
SEVP Komersil Pupuk Kaltim, Meizar
Effendi.

Selain itu, lanjut Meizar,
pihaknya juga mengapresiasi
t e r h a d a p ke g i a t a n A w a r d s I N D I
4.0 sebagai bentuk dukungan
te r h a d a p p e rc e p at a n p e m u l i h a n
industri nasional melalui akselerasi
transformasi industri 4.0 yang terus
didorong oleh pemerintah.
“Capaian ini menjadi komitmen
dan konsistensi Pupuk Kaltim dalam
m e n gim p le m e nta s ikan te k n o lo gi
berbasis industri 4.0 di seluruh
lini p erusahaan , mulai dari S mar t
O p eration , S mar t M aintenance ,
S mar t D istribution, hingga D igital
Performance Management System,”
sebutnya.

tahun ini. Sebab, akan memacu kami
lebih ak tif lagi mendorong sek tor
I K F T b is a m en ga d o p s i tek n o lo gi
industri 4.0,” tuturnya.

penggunaan teknologi yang
akan didorong adalah yang dapat
memecahkan bottleneck dalam
proses produksi,” imbuhnya.

Khayam menargetkan sebanyak
16 p e r u s a h a a n d a r i s e k to r I K F T
akan mampu menembus skor lebih
dari 3 pada penilaian INDI 4.0 tahun
depan. Sementara itu, di tahun
2024, diproyeksi bisa mencapai 21
perusahaan.

Apalagi, berdasarkan peta jalan
Making Indonesia 4.0, industri kimia
menjadi sek tor yang mendapat
prioritas pengembangan awal
dal am up aya p e n e rap an in d u str i
4.0. Bahkan, guna merebut peluang
d a r i d a m p a k p a n d e m i C o v i d -19 ,
pemerintah telah memasukkan
industri farmasi dan alat kesehatan
sebagai dua sektor tambahan karena
p ermintaan p ro duk- p ro duknya di
pasar yang meningkat.

“Kami optimistis target itu
tercapai, karena industi kimia
merupakan salah satu sek tor
manufaktur yang lebih dahulu masuk
pada era industri 3.0,” ungkapnya.
S e p e r ti d i ke t a h u i , p a d a rev o l u s i
in du str i 2 .0 m er up akan era yan g
memfokuskan produksi massal .
S elanjutnya , revo lusi in dustri 3 .0
m e m i lik i fo k u s p a d a o to m ati s a s i
untuk mengurangi biaya produksi.
“ Industri kimia termasuk yang
cepat memasuki era revolusi industri
3.0 karena banyak tahapan produksi
yang sulit untuk dilakukan oleh
manusia. Alhasil, otomatisasi menjadi
jawaban agar proses produksinya
lebih efisien,” paparnya.
Khayam pun menegaskan,
pihaknya akan mengarahkan sektor
IKF T untuk segera mengadopsi
teknologi industri 4.0 tanpa
mengurangi tenaga kerja. “Artinya,

APRESIASI PERHATIAN
PEMERINTAH
PT. Pupuk Kalimantan Timur yang
mendapatkan predikat Lighthouse
Industr y 4.0 dari Kemenp erin ,
menyampaikan apresiasinya
terhadap perhatian pemerintah atas
keberhasilan perusahaan melakukan
implementasi transformasi industri
4.0, yang diharapkan bisa menjadi
role model bagi perusahaan lain di
Indonesia.
“Implementasi teknologi industri
4 .0 dal am ak ti v ita s b i s ni s P up uk
Kaltim, merupakan dukungan

M elalui berbagai inovasi yang
diterapkan dari hasil transformasi
industri 4.0, Pupuk Kaltim mampu
meningkatkan kinerja secara
signifikan, hingga berdampak pada
pencapaian target serta daya saing
perusahaan. “Implementasi industri
4.0 di Pupuk Kaltim tak lepas dari
faktor kultur SDM, dimana karyawan
turut berperan ak tif di masingmasing unit kerja,” imbuhnya.
Bahkan, penerapan digitalisasi
industri juga menjadi langkah dalam
menjawab tantangan disrupsi masa
kini, untuk terus mampu menghadapi
iklim kompetisi yang semakin ketat.
“Apalagi di tengah pandemi Covid19 , P up uk K altim ter us b er up aya
maksimal untuk meningkatkan
performa perusahaan melalui
transformasi bisnis yang berorientasi
pada implementasi industri 4.0,
dengan menerapkan Ar tificial
Intelligence dan metode forecasting,”
papar Meizar.
Sementara itu , produsen serat
viscose-rayon terintegrasi, PT. Asia
Pacific Rayon (APR) yang menerima
penghargaan INDI 4.0 tahun ini, juga
mengucapkan terima kasih kepada
Kemenperin selaku pembina sektor
m a n u fa k t u r d a l a m m e n d a m p in g i
proses transformasi industri 4.0.
“Hal ini sejalan dengan semangat
QPC (Quality, Productivity, and Cost)
yang kami jalankan di operasional
kami di Riau dan akan makin memicu
kami untuk terus berinovasi di
industri viscose-rayon,” kata Direktur
APR, Basrie Kamba. (*)
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WAWANCARA
Kemenperin mencatat pada triwulan
III tahun 2020, kontribusi sektor IKFT
menembus hingga 4,49%. Adapun sektor
utama penyumbang terbesar yaitu industri
kimia, farmasi dan obat tradisional yang
tumbuh sebesar 14,96% atau melampaui
pertumbuhan ekonomi yaang mengalami
kontraksi hingga 3,49%.
Sedangkan dari kinerja ekspor pada
triwulan III/2020, sektor IKFT menyumbang
sebesar USD 27,05 miliar dengan realisasi
investasi menembus angka Rp 51,96 triliun,
dan total tenaga kerja sebanyak 6,24 juta
orang.
Pada tahun 2020, Kemenperin
menargetkan kinerja ekspor IKFT mampu
menembus USD 34,14 miliar dengan
realisasi investasi mencapai Rp 84,65 triliun,
dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7,37
juta orang.
Direktur Jenderal Industri Kimia,
Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin,
M uh am m a d K h ayam d al am s e s i
wawancara khusus secara gamblang
membeberkan beberapa tantangan dan
kinerja sektor IKFT di tahun 2020 dan
rencana pengembangan di tahun 2021.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
107 Tahun 2020 tentang Kementerian
Perindustrian, tugasnya sebagai Dirjen IKFT
adalah menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang
peningkatan dan penguatan industri 4.0,
hingga pengendalian kegiatan usaha
industri pada industri kimia hulu, kimia
hilir, farmasi, semen, keramik, dan industri
pengelolaaan bahan galian nonlogam, serta
industri tekstil, kulit, dan alas kaki. Berikut
petikan wawancaranya:
Apa saja tantangan Bapak sebagai
Dirjen IKFT? Dan, bagaimana solusi
untuk mengatasinya?
Sebagaimana diketahui, angka impor
untuk sektor IKFT cukup tinggi mencapai
USD37,67 miliar pada tahun 2019, dan
USD24,53 miliar sepanjang JanuariSeptember 2020. Impor tersebut sebagian
besar barupa bahan baku. Oleh karena itu,
dalam upaya mengurangi impor tersebut,
pemerintah melalui Kemenperin tengah
melaksanakan program substitusi impor
35% pada tahun 2022.
Selain itu, tantangan lainnya adalah
melanjutkan pembangunan industri kimia
hulu dengan memanfaatkan turunan
dari indutri migas yang menyebabkan
defisit neraca perdagangan Indonesia
selama ini. Ke depan, bagaimana industri
migas nasional tidak hanya dimanfaatkan
sebagai sumber energi tetapi juga harus
dimanfaatkan sebagai bahan baku industri.
Terlebih dari itu, yang tidak kalah
pentingnya yaitu terkait implementasi RCEP
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“MEMBERI FORMULA
YANG TEPAT UNTUK
PERSAINGAN YANG
SEMAKIN KETAT”
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus
memacu kinerja industri kimia, farmasi, dan tekstil
(IKFT) agar mampu memberikan kontribusi yang
signifikan bagi perekonomian nasional. Untuk itu,
diperlukan kebijakan strategis guna mencapai target
kinerja yang telah ditetapkan.
Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian
Muhammad Khayam

“

Indonesia mulai sejak bulan Maret 2020.

Fitofarmaka ini sedang kita gali
lebih dalam, sehingga dalam
waktu 10-15 tahun bisa
mengikis angka impor bahan
baku obat yang mencapai 95%
Dirjen IKFT
Muhammad Khayam

(Regional Comprehensive Economic
Partnership) yang baru saja ditandatangani
oleh pemerintah Indonesia. Ada beberapa
hal yang perlu mendapat perhatian terkait
dengan implementasi RCEP yaitu, pertama,
mewaspadai berkurangnya ekspor produk
Indonesia terutama ke negara-negara
partner diluar ASEAN.
Kedua, mewaspadai adanya trade
deflection yang juga bisa mnegurangi
pasar ekspor potensial produk Indonesia.
Ketiga, meninjau kembali beberapa policy
adjustment yang telah dilakukan dalam hal
ini Ditjen IKFT sejak tahun 2017 sebagai
upaya peningkatan daya saing produk IKFT
di dalam RCEP.
FTA ini menjadi tidak mudah, kita
harus benar-benar mengevaluasi lagi apa
yang sudah dilakukan pemerintah. Sudah
tepatkah kebijakan kita? Kalau belum
tepat, kita evaluasi lagi. Bagaimana kita
memberikan formula yang paling tepat
untuk sektor industri kita dalam persaingan
yang semakin ketat.
Apa yang menjadi fokus Bapak
selama tahun 2020 dan untuk 2021?
Ada beberapa program prioritas nasional
yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 di
antaranya, restrukturisasi mesin dan peralatan
industri tekstil, kulit dan alas kaki, monitoring
realiasi investasi sektor IKFT, pendampingan
dan fasilitasi peningkatan ekspor IKFT,
penumbuhan dan pengembangan industri
garam industri dan bahan baku obat, hingga
substitusi impor bahan baku industri semen,
keramik dan pengelolaan bahan galian
nonlogam.
Di samping itu, Kemenperin melalui Ditjen
IKFT terus memfasilitasi dan mendorong
terlaksananya mega proyek investasi di sektor
IKFT antara lain, Proyek Petrokimia Teluk
Bintuni, Lotte dan CPC Taiwan. Disamping
proyek lain yang tidak kalah pentingnya.
Kemudian, Ditjen IFKT juga akan lebih
memfokuskan pengembangan industri
bahan baku sektor farmasi pada tahun 2021.
Menurut Khayam, industri farmasi nasional
sudah mampu menguasai sekitar 60% pasar

obat global. Tetapi disisi lain, impor bahan
baku farmasi nasional masih cukup tinggi
sebesar 95%. Padahal, Indonesia memiliki
lebih dari 30 ribu spesies herbal yang bisa
dijadikan bahan baku obat.
Kita memiliki lebih dari 30 ribu spesies
bahan alami atau herbal yang sudah kita
bagi menjadi tiga tahapan, herbal atau
jamu, herbal terstandar, dan fitofarmaka.
Nah, untuk herbal terstandar kini sudah
melalui proses uji pra klinis, bahkan untuk
fitofarmaka sudah melalui proses uji klinis.
Fitofarmaka ini sedang kita gali lebih dalam,
sehingga dalam waktu 10-15 tahun bisa
mengikis angka impor bahan baku obat
yang mencapai 95%.
Fokus selanjutnya yaitu pengembangan
industri kosmetik. Industri kosmetik kita
terbilang aneh, bahan baku mentah untuk
produk kosmetik kita lebih banyak ekspor,
namun disisi lain justru pasar Indonesia
dibanjiri produk kosmetik jadi dari berbagai
negara. Ini yang menjadi fokus kita. Oleh
karena itu, kami telah menyiapkan Balai
Besar Industri Kimia untuk nantinya bisa
menjadi Central of Exellent-nya industri
farmasi dan kosmetik.
Dan yang terakhir, Ditjen IKFT juga
terus mendorong industri pelumas
dalam negeri. Tidak bisa dipungkiri,
pasca pengembangan kendaraan litrik
di Indonesia akan berdampak cukup
signifikan bagi industri pelumas di Tanah
Air. Kebutuhan akan pelumas memang
tidak bisa dipungkiri akan berkurang pasca
pengembangan kendaraan listrik di Tanah
Air. Tetapi disatu sisi pelumas bukan hanya
digunakan untuk sektor otomotif saja, tetapi
kebutuhan pelumas untuk kebutuhan
industri besar lainnya sangat signifikan. Oleh
karena itu, kami sedang menyiapkan SNI
nya. Ini prioritas kita tahun depan.
Bagaimana dampak pandemi
Covid-19 terhadap sektor IKFT?
Pandemi Covid-19 memberikan
dampak yang cukup b e sar bagi
perekonomian dunia. Sektor IKFT juga
merasakan dampak yang signifikan.
Sebagaimana diketahui, Covid-19 dirasakan

Setelah mengalami pertumbuhan yang
cukup baik sepanjang tahun 2019 sebesar
6,08%, sektor IKFT mengalami kontraksi
sebesar minus 4,32% pada triwulan II/2020
dan minus 0,92% pada triwulan III/2020.
Pertumbuhan negatif didorong oleh
penurunan permintaan baik domestik
maupun ekspor. Ekspor produk IKFT
selama periode Januari-September 2020
sebesar USD 27,05 miliar, angka ini turun jika
dibandingkan periode yang sama tahun 2019
yang mencapai USD30,01 miliar. Sedangkan
dari sisi impor juga mengalami penurunan dari
USD29,48 miliar pada Januari-September
2019 menjadi USD24,53 miliar di tahun 2020.
Penurunan tersebut mengakibatkan
utilisasi sektor industri juga mengalami
penurunan yang cukup tajam. Utilisasi ratarata sektor IKFT pada tahun 2019 adalah 76%,
turun tajam pada masa pandemi Covid-19
sampai sekitar 55% pada bulan Oktober
2020. Dari sisi tenaga kerja, dampak juga
dirasakan. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja yang
terdampak Covid-19 terdiri dari 2 juta orang
yang mengalami pengurangan jam kerja,
dan 170 ribu orang yang sementara ini tidak
bekerja.
Kebijakan apa saja yang telah
dikelaurkan untuk menggenjot kinerja
IKFT?
Beberapa kebijakan yang telah
dilakukan untuk menggenjot sektor IKFT
antara lain, program substitusi impor 35%
pada tahun 2022, penurunan harga gas
bumi untuk tujuh sektor yang masuk ke
dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2016
dan tambahan 10 sektor di luar Perpres
40/2016. Selanjutnya, insentif listrik berupa
pembebasan penerapan ketentuan
rekening minimum 40 jam menyala, insentif
BMDTP sektor industri terdampak Covid-19,
serta tax allowance dan tax holiday.
Adapun kebijakan dalam rangka
mendukung program substitusi impor 35%
pada tahun 2022 antara lain, larangan terbatas,
pemberlakuan preshipment inspection,
pengaturan entry point pelabuhan untuk
komoditi tertentu diarahkan di luar Jawa,
pembenahan LSPro (Lembaga Sertifikasi
Produk), mengembalikan dari post border ke
border, serta rasionalisasi PLB (Pusat Logistik
Berikat).
Selanjutnya, menaikkan tarif Most
Favourable Nation (MFN) untuk komoditas
strategis, menaikkan implementasi trade
remedies, SNI wajib/TBT (technical barrier
to trade), penerapan P3DN secara tegas
dan konsisten, serta Pengenaan bea keluar.
Dirjen IKFT optimis dengan berbagai
kebijakan yang telah dirumuskan dapat
mensukseskan program substitusi impor
35% pada tahun 2022. (*)

11

KIMIA HULU

SERAP GARAM
LOKAL, INVESTASI
PERLU OPTIMAL
Kementerian Perindustrian terus berupaya menjaga
ketersediaan garam untuk industri. Langkah ini
guna memenuhi kebutuhan bahan baku bagi sektor
manufaktur yang diproyeksi akan terus meningkat
setiap tahunnya.
Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita menyebutkan,
kebutuhan garam pada tahun 2020
mencapai 4,4 juta ton, dengan 84% dari
angka tersebut merupakan kebutuhan
industri manufaktur, ditambah adanya
pertumbuhan industri eksisting 5-7% serta
penambahan industri baru.
”Total kebutuhan garam untuk
bahan baku sektor manufaktur belum
sepenuhnya dapat dipenuhi oleh industri
pengolahan garam di dalam negeri,
sehingga dilakukan impor untuk mengisi
kebutuhan tersebut,” ungkapnya. Sebagai
bahan baku industri, garam lokal masih
perlu peningkatan dalam segi aspek
kuantitas, kualitas, kontinuitas pasokan dan
harga yang kompetitif.
“Impor garam sebenarnya merupakan
keterpaksaan, demi menjamin kepastian
pasokan bahan baku garam bagi industri
dalam negeri, khususnya sektor Chlor
alkali plant/CAP (petromikia, pulp & kertas),
aneka pangan, farmasi, kosmetik, dan
pengeboran minyak,” tutur Menperin.
Peningkatan nilai tambah pada
garam diperoleh melalui proses produksi.
Bahkan , hasil pengolahan garam
impor akan diekspor kembali dengan
proyeksi nilai yang lebih besar. Menperin
mencontohkan, pada tahun 2019, nilai
impor garam industri sebesar USD108 juta,
sedangkan ekspor produk yang dihasilkan
mencapai USD37,7 miliar.
Namun demikian, pemerintah juga
berupaya memprioritaskan peningkatan
kualitas garam produksi dalam negeri,
di antaranya melalui perbaikan metode
produksi serta penerapan teknologi baik di
lahan maupun di industri pengolah garam.
Untuk mendukung upaya ini, Kemenperin
terus berkoordinasi dengan kementerian
dan lembaga lain.
“Badan Pengkajian dan Penerapan
Te k n o l o g i d i b a w a h ko o rd i n a s i
Kementerian Riset dan Teknologi telah
mencanangkan beberapa program untuk
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dapat meningkatkan pemanfaatan garam
lokal untuk sektor industri,” lanjutnya.
Menperin mengungkapkan, program
yang dimaksud antara lain implementasi
teknologi garam tanpa lahan yang
merupakan garam dari rejected brine
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Kemudian mendorong pabrik pemurnian
garam rakyat menjadi garam industri. “Ini
telah dibangun di Gresik dengan kapasitas
40 ribu ton,” paparnya.
Selanjutnya dilakukan perbaikan
lahan pergaraman dengan pembenahan
lahan pergaraman terintegrasi minimum
400 hektare. “Pemerintah juga mendorong
investasi pembangunan lahan garam
industri di Nusa Tenggara Timur (NTT)
ser ta mendorong revitalisasi dan
pengembangan pabrik garam farmasi oleh
PT Kimia Farma,” lanjutnya.

PACU INVESTASI

Peningkatan investasi di sektor
industri garam, sesuai dengan arahan
Presiden Joko Widodo, karena bertujuan
untuk membangun ketahanan industri dan
pangan nasional. Selain itu, penanaman
modal tersebut guna mendorong
peningkatan produktivitas dan kualitas
garam dalam negeri, sehingga bisa
terserap sesuai kebutuhan dunia industri.
Salah satu potensi besar itu misalnya
terdapat di tambak garam desa Nunkurus,
Kupang, NTT. Di lokasi ini, kualitas
garamnya dinilai cukup baik untuk diserap
oleh industri. Sementara lahan yang baru
tergarap seluas 10 hektare (ha) untuk
produksi garam, dari potensi lahan yang
tersedia mencapai 600 ha. Di lahan garam
desa Nunkurus, sudah masuk investasi
sebesar Rp110 miliar.
Sedangkan, khusus di Teluk Kupang,
tersedia lahan garam seluas 7.700 ha.
Sisanya tersebar di berbagai wilayah NTT,
antara lain di Kabupaten TTU, Malaka,
Sabu Raijua, Rote Ndao dan Nagekeo.
Secara keseluruhan, potensi lahan
tambang garam di NTT mencapai 60.000

ha dan paling sedikit 21.000 ha dapat
direalisasikan dalam waktu 2-3 tahun
ke depan. Dari lahan seluas 21.000 ha
tersebut, produksi garam akan mencapai
2,6 juta ton per tahun.
Dengan adanya investasi masuk,
diyakini pula akan terjalin sinergi antara
sektor industri dengan para petani garam.
Hal ini bakal meningkatkan kesejahteraan
para petani garam dalam negeri, sekaligus
guna menjamin ketersediaan garam
sebagai bahan baku dan bahan penolong
bagi sektor industri.
Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin
Fridy Juwono mengatakan, pihaknya
berupaya meningkatkan target serapan
garam lokal oleh sektor manufaktur
untuk periode Agustus 2020 - Juli 2021.
Peningkatan tersebut mengingat persediaan

garam di dalam negeri cukup besar.
Selain itu, tahun depan diramalkan
akan terjadi akselerasi pertumbuhan
ekonomi nasional. “Target naik menjadi
1,2 juta ton dari tahun sebelumnya hanya
1,1 juta ton,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kemenperin telah
memfasilitasi penandatanganan nota
kesepahaman antara petani garam dan
industri pengolah garam terkait serapan
garam ke sektor manufaktur selama
Agustus 2019-Juli 2020. Serapan garam
lokal tersebut sedikit meningkat lantaran
ada tambahan 20.000—30.000 ton per
pelaku industri pengolah garam pada
periode 2019—2020.
Harga yang ditetapkan dalam nota
kesepahaman tersebut lebih mahal dari

garam impor. Tarif garam impor umumnya
berada di kisaran US$50—US$55 atau
sekitar Rp740.250 (kurs Rp14.100) per ton,
sedangkan harga garam lokal berada di
kisaran Rp1 juta—Rp1,5 juta per ton.
Fridy mencatat, ada penambahan
serapan pada periode tersebut sekitar
500.000 ton oleh pelaku industri kecil dan
menengah (IKM) tekstil dan penyamakan
kulit.
Terpisah, Ketua Umum Asosiasi
Industri Pengguna Garam (AIPGI) Toni
Tanduk meramalkan penyerapan garam
pada periode Agustus 2020 - Juli 2021
sekitar 1 juta ton. Pasalnya, serapan garam
pada tahun ini terganggu pandemi Covid19 dan cuaca buruk. Namun demikian,
AIPGI dapat memenuhi target serapan
sebanyak 1,2 juta ton jika kondisi ekonomi

membaik.
AIPGI juga menyambut baik inisiasi
pemerintah daerah yang memberikan
ruang bagi garam industri bisa diproduksi
dengan baik. Salah satunya dengan
memberikan jaminan kepada para
investornya.
Gubernur Nusa Tenggara Timur
(N T T ) V ik to r B un gtilu L ais ko dat
mengatakan, pihaknya akan berusaha
untuk membenahi sektor industri garam,
terutama dalam upaya menarik investor.
“Selama ini kami sudah berusaha untuk
menarik investor agar bisa meningkatkan
kuantitas produksi garam di Malaka, agar
bisa memenuhi kebutuhan nasional.
Mengingat kualitas garam di sini juga
bagus,” paparnya. (*)
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ANGIN SEGAR
DI TENGAH
PANDEMI

Diskon harga gas hingga USD 6 per Million
British Thermal Unit (MMBTU) diyakini
menjadi angin segar bagi sejumlah
sektor industri yang terkena pukulan
berat karena pandemi Covid-19. Mereka
berharap aturan ini segera berlaku merata
ke semua pengguna gas.

Pemerintah telah memberlakukan
harga gas untuk industri sebesar USD6
per MMBTU sesuai dengan implementasi
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun
2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
Kebijakan strategis ini diyakini mampu
mendongkrak daya saing sektor industri
manufaktur di tanah air sehingga akan
memberikan kontribusi signifikan bagi
perekonomian nasional.
“Sudah sewajarnya industri manufaktur
mendapat perhatian khusus, karena sektor
strategis ini merupakan kontributor terbesar
terhadap PDB nasional. Kami berharap
kebijakan harga gas USD 6 per MMBTU
ini dapat mengurangi beban industri
manufaktur, khususnya di tengah tekanan
dampak pandemi Covid-19,” ujar Menteri
Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Menperin mengungkapkan,
penerapan kebijakan harga gas untuk
industri sudah sesuai dengan arahan
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas
kabinet pada 6 Januari 2020. “Arahannya
agar harga gas untuk industri mengacu
kepada Peraturan Presiden Nomor 40
Tahun 2016, yaitu sebesar USD6 per
MMBTU,” tuturnya.
Agus menyampaikan, implementasi
harga gas sebesar USD6 per MMBTU
di plant gate dapat mendorong industri
manufaktur menjadi lebih ekspansif dan
meningkatkan kontribusinya terhadap
perekonomian nasional.
Menteri Perindustrian optimistis,
penurunan harga gas industri bakal
mendongkrak produktivitas dan utilisasi
sektor manufaktur di dalam negeri. Hal
ini sesuai tekad pemerintah dalam upaya
memacu kinerja sektor industri pengolahan
nonmigas, dengan menjaga ketersediaan
bahan baku dan energi, termasuk
mendorong agar harganya bisa kompetitif.
“Sebagian besar industri manufaktur
di dalam negeri membutuhkan gas, baik
untuk kebutuhan energi maupun bahan
baku. Karena itu, harga gas industri di
tanah air harus kompetitif, sehingga sektor
industri dapat meningkatkan efisiensi
proses produksinya, yang ujungnya akan
bisa menghasilkan produk-produk yang
berdaya saing baik di kancah domestik
maupun global,” paparnya.
Menperin meminta, bagi industri yang
menerima harga gas sebesar USD6 per
MMBTU di plant gate, harus membuktikan
bahwa insentif tersebut akan meningkatkan
kinerja dan daya saingnya. “Sementara itu,
bagi sektor industri yang belum menjadi
sektor penerima penetapan harga gas
bumi tertentu, akan kami usulkan untuk
memperluas daftar penerima manfaat
kebijakan tersebut,” imbuhnya.
Adapun , regulasi turunan dari
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Perpres No. 40 Tahun 2016, yakni Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rekomendasi Pengguna
Gas Bumi Tertentu serta Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan
Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di
Bidang Industri.

SEKTOR PENERIMA

Direktur Jenderal Industri Kimia,
Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian
Perindustrian, Muhammad Khayam
menyebutkan, sektor industri yang
mendapatkan harga gas bumi tertentu (USD
6 per MMBTU) itu sebanyak tujuh sektor,
yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia,
baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Khayam mengemukakan, sektor
binaannya yang menikmati harga
gas murah, meliputi industri pupuk,
petrokimia, keramik, kaca, dan sarung
tangan. “Jumlah perusahaan yang telah
mendapat harga gas bumi tertentu sesuai
dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor
89K/2020 sebanyak 115 perusahaan dari
total 176 perusahaan,” ungkapnya.
Khayam merinci, hingga per November
2020, realisasi penurunan harga gas bumi
untuk industri di wilayah Jawa Barat telah
mencapai 100%. Kemudian, sebanyak
82% adalah pelanggan PT PGN untuk
industri di bawah Asosiasi Kimia Dasar
Anorganik (Akida) dan Asosiasi Produsen
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Oleochemical Indonesia (Apolin), yang
berlokasi di wilayah Jawa Timur.
“Sekitar 20-30% merupakan pelanggan
yang masuk dalam Kepmen ESDM No
89K/2020. Selanjutnya, 100% untuk Unilever
dan juga untuk industri oleokimia, serta
93% bagi pelanggan di Batam di wilayah
Sumatera,” paparnya.
Khayam menegaskan, pemerintah
bertekad untuk terus berupaya agar
pelaksanaan harga gas bumi tertentu
ini dapat terealisasi 100%. “Dengan
adanya pemberlakuan harga gas ini,
kami optimistis dapat meningkatkan
pertumbuhan industri di tengah masa
pandemi saat ini,” ujarnya.

TANGGAPAN
INDUSTRI

Ketua Umum Akida Michael Susanto
Pardi menyampaikan, gas berkontribusi
sekitar 30% dari biaya produksi. Dengan
turunnya tarif gas, harga jual kimia dasar di
dalam negeri saat ini turun sekitar 3%-4%.
“Penurunan tarif gas membuat harga
produk-produk dalam negeri sedikit turun,
sehingga bisa mengerem banyaknya
produk-produk impor yang banjir ke
dalam negeri,” tuturnya.
Ketua Umum Asosiasi Kaca
Lembaran dan Pengaman (AKLP)
Yustinus Gunawan menyatakan, efek
penurunan tarif gas berdampak positif

bagi kinerja pabrikan selama pandemi.
AKLP mendata utilisasi industri kaca
lembaran telah tumbuh 230 basis poin
(Sumber: BPS) dari realisasi kuartal II/2020
ke posisi 57,5% pada kuartal III/2020.
Adapun, angka tersebut akan naik ke level
60% pada kuartal IV/2020.
“Ini perkiraan kami buat pada
pertengahan September. Cukup optimistis
pada saat tersebut karena harga gas USD
6 per MMBTU menaikkan daya saing dan
permintaan ekspor mulai naik,” sebutnya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri
Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) Fajar
Budiono menyatakan, gas merupakan
komponen biaya produksi ketiga terbesar
setelah bahan baku dan listrik, khususnya
di industri petrokimia. Sejak Juni lalu,
anggotanya sejak Juni mulai mampu
bersaing di pasar ekspor. “Harga gas
turun, biaya produksi turun, sehingga kami
bisa berkompetisi,” terangnya.
Fajar menyebutkan , sejumlah
produk kimia yang diekspor antara
lain polyethylene, polypropylene, dan
polivinil klorida sebanyak 50 ribu ton.
Produk tersebut dikirim ke China. Ekspor
ini membantu menutupi penurunan
permintaan di dalam negeri. Utilisasi pabrik
yang sempat turun pada masa awal
pandemi pun perlahan naik. “Sebelumnya
turun 85%, sekarang sudah meningkat jadi
90%,” ucapnya. (*)

Penurunan Harga Gas Bumi untuk 7 Sektor Industri
Rp

Januari 2020
Ratas Ketersediaan
Harga Gas Industri

PERARTURAN

Maret 2020
Ratas Penurunan
Harga Gas Bumi

April 2020
Peraturan
Menteri

Juni 2020
Realisasi

7 Sektor Industri yang Menerima Penurunan Harga Gas
Berdasarkan Permenperin Nomor 18 tahun 2020

1

2

Industri
Pupuk

4
Industri
Baja

3

Industri
Petrokimia

Industri
Oleochemical

5

6

7

Industri
Keramik

Industri
Kaca

Industri Sarung
Tangan Karet

Manfaat penurunan harga gas untuk industri:
- Membantu recovery industri setelah terdampak pandemi covid-19 sejak Maret 2020.
Jika dak ada insenf gas, ulisasi industri diperkirakan dapat turun sampai dibawah 40%.
- Membantu perusahaan untuk merencanakan perluasan dan mengisi gap dalam
rantai supply industri.
- Perusahaan mulai merencanakan memperbaharui teknologinya agar dapat
memanfaatkan gas bumi dengan lebih efisien.
- Meningkatkan daya saing industri
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BISNIS OBAT
TRADISIONAL
SEMAKIN
BERKHASIAT
Industri obat tradisional dan kosmetik
berbahan alam memiliki potensi yang
besar untuk terus dikembangkan. Hal ini
mengingat terdapat keanekaragaman
hayati yang cukup melimpah di tanah air.
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“Lebih dari 30 ribu spesies tanaman
obat ada di Indonesia, dari 40 ribu spesies
tanaman obat dunia. Jadi, hampir tiga per
empat dari spesies ini ada di Indonesia,” kata
Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan
Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian,
Muhammad Khayam.
Dirjen IKFT menjelaskan, kekayaan
sumber daya alam tersebut sangat
prospektif untuk dikembangkan dalam
memenuhi kebutuhan yang cukup
potensial di pasar lokal maupun global. Saat
ini, baru sekitar 10 ribu jenis tanaman yang
berpotensi untuk dikembangkan sebagai
tanaman obat dari 30 ribu jenis yang ada.
“Dan, baru 1000 jenis tanaman yang
digunakan sebagai ramuan kesehatan.
Jadi, belum begitu banyak yang diturunkan
dari generasi ke generasi dan zat aktif yang
terkandung di dalamnya sebagian besar
belum terstandarkan. Ini semua adalah
peluang,” paparnya.
Khayam mengungkapkan, bisnis jamu
memiliki cakupan yang besar. Sebagian
bisa didorong untuk jamu, herbal terstandar
atau fitofarmaka. Namun hal ini juga
menjadi salah satu tantangan dalam upaya
mengembangkan produk-produk obat
modern berbahan baku alami yang berasal
dari kekayaan hayati Indonesia.
“Proses pengembangan senyawa
aktif yang terstandar pada tanaman
membutuhkan waktu yang lama dan biaya
yang sangat besar. Oleh karena itu, kegiatan
riset dan proses inovasi bahan baku alam
membutuhkan dukungan dan kerja sama
dari semua pemangku kepentingan. Baik
dari sisi regulasi dan pembiayaan,” tuturnya.
Lebih lanjut, pasar obat tradisional
dan kosmetik Indonesia merupakan
salah satu pasar yang cukup besar dan
menjanjikan bagi produsen. Apalagi
dengan meningkatnya jumlah populasi
penduduk. Seiring dengan perkembangan
zaman, adanya tren masyarakat dunia untuk
kembali ke alam juga membuka pelung bagi
produk obat tradisional dan kosmetik yang
berbahan baku alami.
“Peluang ini harus ditangkap dan
dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku
industri obat tradisional dan kosmetik
yang berbahan baku alami,” ujar Khayam.
Kegiatan riset pasar dan branding produk,
juga harus dilakukan oleh pelaku industri.
“Tidak hanya industri besar, tapi juga
pelaku IKM harus membuat produk yang
menarik sehingga dapat merebut pasar
yang ada dan tidak kalah bersaing dengan
produk-produk impor,” imbuhnya. Selain
itu, perkembangan teknologi pun perlu
dilakukan untuk meningkatkan efisiensi
yang dapat mendongkrak daya saing
industri obat dan kosmetik nasional.

“

Saya senang mendengar
bahwa produk jamu
modern, suplemen
kesehatan, aromaterapi,
dan rempah-rempah
tidak banyak terkena
dampak pandemi ini.
Karena hampir semua
bahan bakunya berasal
dari Indonesia dan tidak
tergantung impor bahan
baku. Sehingga produkproduk tersebut bisa
bertahan dan
berkembang sebab
dibutuhkan masyarakat
terutama di masa
pandemi.
Direktur Jenderal IKFT
Muhammad Khayam

Khusus untuk pengusaha dan investor
di bidang jamu, suplemen kesehatan, spa,
dan aromaterapi, rempah, dan ekstrak
bahan herbal atau jamu, menurut Khayam,
pemerintah akan tetap mendukung
dengan kebijakan dalam hal teknologi
industri dengan bantuan dari Kementerian
Perindustrian.
“Dukungan pemerintah kepada
pengusaha tetap akan dilakukan
dalam menggalakkan dan memajukan
perekonomian Indonesia di bidang tersebut
dan terutama untuk menunjang ekspor,”
terangnya.
Dirjen IKFT berharap, pada masa
pandemi dimana saat ini, hampir semua
sektor mengalami penurunan, namun
sektor industri farmasi, obat kimia, dan obat
tradisional serta industri bahan kimia dan
barang kimia menunjukkan kinerja yang
gemilang dengan tetap tumbuh sebesar
14,96 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa sektor
industri ini tidak terpengaruh selama
Covid-19. Terutama yang bergerak di
sektor kesehatan, di mana mendapatkan
permintaan yang cukup tinggi dari
masyarakat,” ungkapnya.
Khayam menyebutkan, ada
peningkatan permintaan terhadap obatobatan, vitamin, dan suplemen selama masa
pandemi. Dalam masa kritis, barang-barang

yang berkaitan dengan kesehatan
menjadi salah satu barang-barang yang
diprioritaskan oleh masyarakat.
“Saya senang mendengar bahwa
produk jamu modern, suplemen kesehatan,
aromaterapi, dan rempah-rempah tidak
banyak terkena dampak pandemi ini. Karena
hampir semua bahan bakunya berasal dari
Indonesia dan tidak tergantung impor
bahan baku. Sehingga produk-produk
tersebut bisa bertahan dan berkembang
sebab dibutuhkan masyarakat terutama di
masa pandemi,” tegasnya.

PENGEMBANGAN
OMAI

Kemenperin tengah mendorong
pengembangan obat tradisional menjadi
Obat Modern Asli Indonesia (OMAI)
berupa Obat Herbal Terstandar (OHT)
dan Fitofarmaka. Langkah tersebut
sebagai upaya mengembangkan industri
farmasi di tanah air agar bisa mewujudkan
sektor yang mandiri dan berdaya saing.
Diharapkan, OHT sudah dapat diproduksi
pada tahun 2024, dan pada tahun 2026
fasilitasnya sudah dapat menghasilkan
fitofarmaka.
Kehadiran OMAI dapat memberikan
banyak manfaat, yakni efek sampingnya
lebih kecil dibanding obat kimia, bahannya
relatif mudah ditemukan di negeri sendiri,
serta dapat menjadikan Indonesia lebih
mandiri dalam memproduksi obat.
Sayangnya, OMAI belum dapat dijadikan
obat rujukan di JKN (Jaminan Kesehatan
Nasional) karena belum tertuang di
Peraturan Menteri Kesehatan No. 54
tahun 2018 tentang Penyusunan dan
Penerapan Formularium Nasional dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan. Selama ini, OMAI hanya
dijadikan pelengkap obat kimia.
Padahal, pemanfaatan OMAI sejalan
dengan Instruksi Presiden No.6 Tahun
2016 tentang Percepatan Pengembangan
Industri Obat dan Alat Kesehatan.
Salah satu misi dari Inpres tersebut
adalah mempercepat kemandirian dan
pengembangan produksi bahan baku obat,
obat, dan alat kesehatan untuk pemenuhan
kebutuhan dalam negeri dan ekspor serta
memulihkan dan meningkatkan kegiatan
industri/utilisasi kapasitas industri.
Permenkes 54/2018 menyebabkan
OMAI tidak bisa diusulkan masuk
Formularium Nasional. OMAI yang terbuat
dari bahan alam masuk dalam kategori
obat tradisional menurut UU No 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan. Sedangkan dalam
Permenkes 54/2018, obat tradisional dan
suplemen kesehatan tidak bisa diusulkan
masuk Formularium Nasional. (*)
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KINERJA
INDUSTRI
PELUMAS
KIAN
LICIN

Industri pelumas merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam
menopang aktivitas manufaktur lainnya. Bagaimana upaya yang dilakukan
oleh pemerintah guna menumbuhkan industri pelumas di tanah air?
Kementerian Perindustrian terus
mendorong peningkatan investasi di
sektor industri pelumas guna memenuhi
kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.
Selain memasok permintaan sektor
otomotif, apabila nanti kapasitas produksi
terdongkrak, industri pelumas juga
diharapkan bisa mengisi peluang untuk
mendukung sektor manufaktur.
“Baik itu investasi baru maupun yang
ekspansi, kami akan dorong produsen
pelumas di dalam negeri dapat memacu
produksinya untuk industri,” kata Direktur
Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
(IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam
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seusai Peletakan Batu Pertama Perluasan
Pabrik Pelumas Shell di Bekasi, Jawa Barat,
Kamis (12/3).
Oleh karena itu, Kemenperin berupaya
meningkatkan utilisasi industri pelumas
di dalam negeri, yang saat ini kapasitas
terpasangnya mencapai mencapai 2,04
juta kilo liter (KL) per tahun. Sementara
kebutuhan pelumas dalam negeri
mencapai 1,14 juta KL per tahun.
“Pelumas yang diproduksi di dalam
negeri sebesar 908.360 KL. Untuk
kebutuhan otomotif, hampir 781 ribu KL
lebih, sedangkan pelumas industri 127
ribu kilo liter per tahun” ungkap Khayam.

Selanjutnya, Kemenperin juga bertekad
menekan impor pelumas dengan
memacu investasi di tanah air untuk
menghasilkan produk substitusi impor.
“Maka itu, kami mendorong industri di
dalam negeri untuk memacu produksinya,
sehingga kebutuhan yang ada bisa
dipenuhi oleh produk dalam negeri. Kalau
ada kapasitas tambah ini nanti kita jaga,
impornya kita kendalikan. Jadi, kalau
kapasitas terpasang sudah naik akan
semakin bisa memenuhi,” paparnya.
Di samping itu , ke depannya ,
Kemenp erin mengarahkan untuk
pengembangan produksi biopelumas.

Saat ini, terdapat 44 perusahaan produsen
pelumas yang total memiliki kapasitas
terpasang sebesar 2,04 juta kilo liter per
tahun dengan produksinya mencapai
908.360 kilo liter per tahun, yang terdiri
dari pelumas otomotif 781.189,90 kilo liter
per tahun dan pelumas industri 127.170,45
kilo liter per tahun.
prioritas, mengembangkan inovasi ilmu
pengetahuan dan teknologi berbasis
digital, serta menciptakan nilai tambah
tinggi di dalam negeri seiring dengan
penerapan industri 4.0.

Produk Penggunaan Tanda Standar
Nasional Indonesia (SPPT SNI) untuk
seluruh varian produk pelumas otomotif
dan berhak membubuhkan tanda SNI
pada label produk pelumas.

Saat ini, terdapat 44 perusahaan
produsen pelumas yang total memiliki
kapasitas terpasang sebesar 2,04 juta
kilo liter per tahun dengan produksinya
mencapai 908.360 kilo liter per tahun,
yang terdiri dari pelumas otomotif
781.189,90 kilo liter per tahun dan pelumas
industri 127.170,45 kilo liter per tahun.

“Seiring dengan rencana peningkatan
kapasitas dan perluasan pabrik ini,
diharapkan agar nilai Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) pelumas Shell
dapat terus ditingkatkan dengan
mengembangkan bahan baku pelumas
di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, penyerapan tenaga
kerja langsung di industri pelumas pada
tahun 2019 sebanyak 3.157 orang.
Apabila ditambah dengan sektor lainnya,
menjadikan total tenaga kerja di industri
ini mencapai 4.898 orang. “Untuk itu,
kami terus menjaga aktivitas sektor-sektor
industri strategis di masa pandemi saat ini,
sehingga bisa berkontribusi besar dalam
upaya pemulihan ekonomi nasional,”
tegas Khayam.

Namun demikian, hal tersebut perlu
ditopang melalui penerapan teknologi
tinggi dan kegiatan riset. “Ada beberapa
perusahaan, seperti dari Korea, bahkan
juga Shell yang berminat masuk ke
biopelumas,” imbuhnya.
Salah satu upaya konkret yang
dilakukan pemerintah untuk menggenjot
daya saing industri pelumas, antara lain
dengan memberlakukan Standar Nasional
Indonesia (SNI) pelumas secara wajib.
“Melalui penerapan SNI atau regulasi
teknis yang berbasiskan standardisasi ini
diharapkan dapat dicegah beredarnya
produk pelumas berkualitas rendah di
pasar domestik,” tegasnya.
Selain untuk melindungi produsen
dan konsumen di dalam negeri, SNI juga
ditargetkan untuk menciptakan iklim usaha
yang kondusif, mempromosikan industri

K a re n a i t u , p e m e r i nt a h j u g a
mendorong melalui kebijakan insentif fiskal
agar tercipta keterlibatan dunia usaha dan
dunia industri dalam penyiapan sumber
daya manusia berkualitas di industri
pelumas.

APRESIASI

Kemenperin memberikan apresiasi
kepada PT Shell Indonesia yang telah
merealisasikan komitmennya dalam
meningkatkan investasi dan kapasitas
industri pelumas, guna mendukung
pertumbuhan perekonomian nasional.
“ Te ntu nya h arap an kam i , P T
Shell Indonesia dapat terus menjadi
mitra strategis pemerintah, baik dalam
peningkatan kapasitas industri sektor
pelumas, maupun dalam pengembangan
litbang dan teknologi pelumas di tanah
air sehingga memberikan kontribusi
yang nyata bagi sektor industri dan
perekonomian nasional,” tandasnya.
Lebih lanjut , Khayam juga
mengapresiasi PT Shell Indonesia yang
telah berhasil memperoleh Sertifikat

President Director and Country
Chair Shell Indonesia, Dian Andyasuri
m e nya m p a ika n , S h e l l I n d o n e s i a
menginvestasikan perluasan pabrik
pelumas (Lubricant Oil Blending Plant /
LOBP) berkelas dunia yang berlokasi di
Marunda, Bekasi untuk menggandakan
kapasitas produksinya. Perluasan pabrik
dari sebelumnya 7,5 hektar menjadi 9
hektar ini akan mampu memproduksi 300
juta liter produk pelumas per tahun.
“Ekspansi ini memungkinkan Shell
untuk memenuhi permintaan pasar
pelumas dalam negeri yang terus
meningkat dan berkontribusi dalam
pengembangan industri hilir di Indonesia,”
tuturnya. Shell juga bertekad untuk terus
menjunjung teguh semangat ‘Shell untuk
Indonesia’ dengan menjadi mitra strategis
bagi Pemerintah Indonesia.
Kemenperin memberikan apresiasi
juga kepada Pertamina Lubricants yang
telah menjadi pelopor dalam penerapan
standardisasi produk dan penggunaan
produk berser tifikat SNI . Sebagai
perusahaan yang memiliki visi untuk
menjadi perusahaan pelumas dunia,
Pertamina Lubricants berkomitmen
memberikan kualitas terbaik untuk
konsumennya,” tuturnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
pemberlakuan SNI secara wajib bertujuan
untuk melindungi konsumen nasional
serta menciptakan iklim usaha yang sehat.
Untuk menjalankan amanat UU tersebut,
Kemenperin telah memberlakukan SNI
pelumas secara wajib. (*)
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POTENSI BESAR
INDUSTRI
ROCK WOOL

Industri rock wool masih memiliki
potensi pasar yang cukup besar. Oleh
karena itu, masih berpeluang untuk
terus ditumbuhkembangkan melalui
peningkatan produksi dan investasi.

22

Kementerian Perindustrian sedang
berupaya keras mendorong peningkatan
utilisasi di seluruh sektor manufaktur,
terutama yang terdampak pandemi Covid19. Berbagai kebijakan strategis telah
dirancang sesuai kebutuhan pelaku industri
saat ini sekaligus menciptakan iklim usaha
yang kondusif di tanah air.
“Kami memahami jika industri tengah
menghadapi tantangan yang luar biasa di
masa pandemi sekarang karena tingginya
tuntutan terhadap kualitas dan kuantitas
dari pasar. Untuk mencapainya, diperlukan
pertumbuhan hilirisasi sektor industri,” kata
Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi
dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad
Khayam di Jakarta, Rabu (30/9).
Dirjen IKFT menjelaskan, pihaknya
semakin gencar melakukan kunjungan
lapangan untuk memantau langsung
sejumlah sektor binaannya, seperti industri
pengolahan bahan galian nonlogam. Salah
satu subsektornya yang cukup potensial
adalah industri bahan isolasi panas,
penyerap suara dan tahan api dari mineral
wool.
“Beberapa waku lalu, kami meninjau
pabrik PT. Nichias Rockwool Indonesia
di Cikampek. Kami sangat mengapresiasi
terhadap perusahaan tersebut
yang selama ini telah memberikan
kontribusinya kepada pembangunan
Indonesia, pengembangan teknologi dan
penyerapan tenaga kerja,” paparnya.
PT. Nichias Rockwool Indonesia
berdiri sejak tahun 1995, dan saat ini
sudah memiliki tiga plant dengan total
kapasitas terpasang sebesar 40.000 ton
per tahun. “Namun realisasi produksinya
hanya 14.500 ton per tahun. Jadi,
utilisasinya sekitar 36,25%,” ungkap
Khayam.
Sementara itu, kebutuhan di pasar
domestik terhadap bahan isolasi panas,
penyerap suara dan tahan api dari
mineral wool ini mencapai 22.343 ton
pada tahun 2018, sedangkan di tahun
2019 menembus hingga 23.765 ton.
Pertumbuhan permintaannya setiap tahun
meningkat sekitar 10-15%.
“Saat ini, kebutuhan bahan tersebut
di dalam negeri hanya dipasok oleh
PT. Nichias Rockwool Indonesia, yang
merupakan satu-satunya produsen
bahan isolasi panas, penyerap suara dan
tahan api dari mineral wool di tanah air,”
paparnya.
Rock wool adalah serat pintal
anorganik yang terbuat dari mineral atau
batuan alami. Pembuatan rock wool
dengan cara melelehkan bahan baku
mineral pada suhu tinggi kemudian
dicampur resin dan dihembuskan dengan
tekanan tertentu sehingga menghasilkan

serat yang dinamakan rock wool.
Keunggulan produk rock wool yaitu
sebagai bahan isolasi panas, penyerap
suara dan tahan api sehingga banyak
digunakan dalam pembangunan gedung,
peralatan proses produksi di industri dan
perkapalan. Bahkan saat ini diterapkan
juga sebagai media tanam hidroponik.
Sebagai produk industri, rock wool
menggunakan bahan baku yang berasal
dari sumber daya alam lokal sehingga
memiliki tingkat kandungan dalam
negeri (TKDN) yang cukup tinggi. Karena
sifatnya, sangat cocok untuk keperluan
industri sebagai upaya menghemat
energi, menjaga lingkungan dan sebagai
alat pengaman.
Guna menggenjot produktivitas dan
menarik investasi di sektor industri bahan
isolasi panas, penyerap suara dan tahan
api dari mineral wool ini, Kemenperin
terus memfasilitasi pemberian insentif
fiskal dan nonfiskal. “Misalnya, kami
sedang menyusun regulasi Peraturan
Menteri terkait SNI Wajib Bahan Isolasi
Panas Penyerap Suara dan Tahan Api dari
Mineral Wool,” sebut Khayam.

FASILITAS
PENGUJIAN

Di samping itu, Kemenperin melalui
Balai Besar Keramik akan menambah
fasilitas pengujian produk bahan isolasi
tahan panas serta fasilitas produk vial/
ampul untuk keperluan medis. Fasilitas ini
ditargetkan beroperasi pada tahun 2021.
Saat ini, Balai Besar Keramik telah
memiliki 8 jenis labolatorium uji seperti
labolatorium kaca, sanitair, ubin keramik,
tableware, kimia keramik, bahan baku
keramik, refraktori, dan bata genteng.
Dirjen IKFT mengatakan, kehadiran fasilitas
pengujian ini di dalam negeri diharapkan
mampu meningkatkan daya saing produk
lokal dengan produk impor.
“Dengan diukung dengan penurunan
harga gas, [fasilitas ini] diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan dalam negeri dan
bahkan meningkatkan kepercayaan
pembeli di level Internasional,” ungkap
Khayam di sela-sela kunjungan ke
laboratorium Balai Besar Keramik Bandung,
Jumat (13/11/2020).
Hadirnya fasilitas pengujian produk
isolasi panas ini disambut baik oleh
industri rock wool, mengingat industri
rock wool dalam negeri saat ini sudah
mampu mengekspor produknya ke
beberapa negara seperti negara negara di
Asia Tenggara, Australia, Afrika dan Timur
Tengah. (*)
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EKSPOR, SOLUSI
HADAPI OVERSUPPLY
Upaya peningkatan ekspor menjadi harapan satu-satunya bagi pelaku
industri semen di tanah air untuk mempertahankan kinerjanya di tengah
lesunya permintaan domestik akibat pandemi Covid-19.

Asosiasi Semen Indonesia (ASI)
berupaya akan menggenjot ekspor
hingga 8 juta ton pada tahun 2020 atau
naik 23% dibanding tahun lalu. “Kami
meminta kepada para anggota ASI agar
menjadikan ekspor sebagai mandatori
untuk meningkatkan utilisasi pabrik. Kami
perkirakan, ekspor sampai dengan akhir
tahun 2020 akan mencapai minimal 8
juta ton,” kata Ketua Umum ASI Widodo
Santoso.
Widodo mengungkapkan, sepanjang
delapan bulan tahun ini, kinerja ekspor
membantu menyelamatkan utilisasi pabrik
yang rendah akibat sepinya penjualan
pasar domestik. “Utilisasi pabrik sampai
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bulan Agustus kemarin hanya sekitar 54%.
Tapi karena ada prestasi ekspor sebanyak
5,68 juta ton, utilisasi naik menjadi sekitar
60%,” tuturnya.
Widodo menyebut, Semen Indonesia
Group mencatatkan sebagai eksportir
semen tertinggi di tanah air, disusul
Semen Merah Putih. Pada bulan Agustus
lalu, ekspor semen nasional berhasil
memecahkan rekor 1 juta ton, di angka
1,28 juta ton atau melonjak 88% dibanding
Agustus 2019.
“Peningkatan ekspor ini mampu
mengkatrol penjualan semen total
sepanjang bulan Agustus sehingga

mencetak pertumbuhan 2,1% dibanding
tahun lalu,” ujarnya. Sementara itu, ekspor
semen sepanjang Januari-Agustus 2020
telah mencapai 5,68 juta ton. Angka ini
naik 25% dibanding periode sama tahun
lalu.
Selanjutnya, penjualan semen
nasional sepanjang delapan bulan tahun
2020 masih melanjutkan penurunan
hingga 5% menjadi 44,15 juta ton
dibanding periode sama tahun lalu.
Lesunya konsumsi semen di pasar
domestik membuat industri semen masih
belum bisa mencatatkan kinerja positif
hingga delapan bulan 2020.

Pada 2019,
kapasitas
produksi
semen nasional
mencapai 110
juta ton per
tahun dengan
konsumsi
dalam negeri
sebesar 70 juta
ton per tahun.
semen untuk perumahan juga belum
menggeliat. Hal ini diperkirakan karena
pemerintah dan masyarakat yang masih
sibuk dengan penanganan Covid-19.
“Melihat kondisi di atas, di mana
sampai dengan Agustus masih defisit
2,34 juta ton, maka hanya ekspor yang bisa
diharapkan dapat mengurangi penurunan
konsumsi domestik. Sehingga, penurunan
total penjualan tidak akan lebih dari 8%”
imbuhnya.

JAGA IKLIM USAHA

Kementerian Perindustrian
menegaskan akan terus berupaya secara
maksimal untuk menjaga iklim dan
keberlangsungan usaha sektor industri
di tengah tekanan pandemi Covid-19,
termasuk industri semen. Oleh karena
itu, diperlukan koordinasi dan sinergi
dengan seluruh stakeholder agar dapat
menghasilkan kebijakan atau stimulus
sesuai dengan kebutuhan pelaku industri
saat ini.
Berdasarkan data ASI, penjualan
semen di dalam negeri pada JanuariAgustus 2020 turun 8,9% menjadi 38,47
juta ton. Sementara ekspor semen dan
klinker naik 25% menjadi 5,68 juta ton.
“Kinerja penjualan semen domestik defisit
3,74 juta ton, sementara ekspor positif 1,4
juta ton. Sehingga, total penjualan masih
defisit 2,34 juta ton atau turun 5% dari
tahun lalu,” ungkap Widodo.
A S I m e m p e r k i ra k a n , s e p i nya
permintaan semen di dalam negeri karena
belum berjalannya sejumlah proyek
pembangunan infrastuktur. “Kami prediksi
September dan Oktober baru mulai jalan,”
ujarnya. Dia melanjutkan, permintaan

Direktur Jenderal Industri Kimia,
Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin
Muhammad Khayam menerangkan,
pihaknya aktif melakukan beberapa
kunjungan lapangan untuk melihat secara
langsung kondisi operasional sektor
industri saat ini. Dari hasil kegiatan ini,
Kemenperin mendapatkan informasi dan
masukan dari pelaku industri yang bisa
menjadi bahan pengambilan keputusan
dan pembuatan kebijakan di bidang
industri terutama pada saat pandemi
seperti ini.
Dirjen IKFT menyampaikan, pada
beberapa waktu lalu pihaknya telah
melakukan kunjungan kerja ke sejumlah
sektor binaan seperti industri semen.

Di industri padat modal ini, pandemi
Covid-19 membawa dampak pada
aspek permintaan pasar yang berkurang
sehingga utilisasi di industri semen pada
semester I tahun 2020 sekitar 56%. Daya
saing industri pun secara umum terkena
dampak kondisi pandemi Covid-19 yang
membuat aktivitas ekonomi menjadi tidak
seperti biasanya.
Pada 2019, kapasitas produksi
semen nasional mencapai 110 juta ton
per tahun dengan konsumsi dalam
negeri sebesar 70 juta ton per tahun.
Untuk itu, Kemenperin terus mendorong
peningkatan serapan pasar domestik.
Apalagi, semen merupakan salah satu
komoditas yang strategis bagi Indonesia.
“ S e b a g a i n e g a ra ya n g te r u s
membangun, ketersediaan semen
sebagai bahan dasar pembangunan
untuk perumahan, jalan, konstruksi dan
sarana lainnya merupakan hal yang
sangat penting. Selain itu, menjadi salah
satu kunci kelancaran roda pembangunan
nasional khususnya pembangunan
sarana fisik yang sangat dibutuhkan
guna terciptanya sarana dan prasarana
peningkatan ekonomi nasional,” paparnya.
Khayam menyatakan, pihaknya
tengah memacu agar industri semen di
tanah air dapat memanfaatkan teknologi
industri 4.0 sebagai upaya peningkatan
daya saing. “Manfaat penerapan industri
4.0 antara lain mengoptimalkan proses
produksi. Optimalisasi produksi adalah
keuntungan bagi perusahaan karena bisa
mengarah pada efisiensi sumber daya dan
waktu produksi,” jelasnya.
Manfaat lainnya adalah menciptakan
pasar fleksibel yang berorientasi pada
pelanggan, meningkatkan visibilitas
status ketersediaan barang dan proses
pengiriman, memberi informasi real time
pada arus barang, transparansi berbagai
informasi produk seperti kualitas dan asal
barang, serta menurunkan biaya untuk
menangani rantai pasokan yang kompleks.
“Penerapan industri 4.0 dapat dilakukan
secara bertahap dan disesuaikan dengan
kebutuhan serta kesiapan industri,”
tandasnya.
Di samping itu, seiring perkembangan
teknologi, pelaku usaha juga dituntut
untuk dapat menerapkan konsep industri
hijau. Artinya, industri perlu menyelaraskan
dengan kelestarian lingkungan hidup serta
mengutamakan efisiensi dan efektivitas
penggunaan sumber daya alam.
“Dalam tahun-tahun mendatang,
dalam rangka meningkatkan daya saing di
pasar global, modernisasi yang cepat dan
proses produksi yang efektif, efisien dan
ramah lingkungan akan menjadi titik kunci
untuk pengembangan industri nasional,”
terangnya. (*)
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SEKTOR ALAS KAKI
TERUS MENANJAK
Industri alas kaki nasional mampu menapaki
kemampuannya di kancah global, dengan
menghasilkan beragam produk yang
berkualitas dan inovatif.
Industri alas kaki di dalam negeri
cukup bergeliat. Indonesia mampu
menempakan diri di posisi keempat
sebagai produsen alas kaki terbesar di
dunia, di bawah China, India, dan Vietnam
dengan share terhadap total produksi
dunia sebesar 6,3 persen.
Sedangkan di tahun 2019 atau setelah
sejumlah negara di dunia terimbas wabah
virus corona, Indonesia menempati
peringkat ketiga eksportir alas kaki. Di
samping itu, Indonesia juga menempati
urutan keempat sebagai konsumen
terbesar alas kaki dengan share sebesar
4,5 persen.
“Berbeda dengan Vietnam, Indonesia
bersama China dan India, selain sebagai
eksportir terbesar alas kaki, ketiga negara
ini juga menjadi konsumen terbesar.
Selama ini, alas kaki dari Indonesia yang
banyak diekspor adalah jenis sepatu
sport,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia,
Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian
Perindustrian, Muhammad Khayam.
Di masa pandemi ini, pemerintah telah
menyiapkan sejumlah insentif, seperti
fasilitas kepabeanan, penurunan tarif PPh
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Badan secara bertahap, penyesuaian
tarif PPh Badan Go Public (Tbk), relaksasi
administrasi perpajakan, dan pengenaan
pajak pada kegiatan perdagangan melalui
sistem elektronik.
Berikutnya, insentif fiskal, stimulus atau
insentif lainnya yang sudah diakomodir,
serta pembebasan bunga pinjaman dan
angsuran pinjaman dalam jangka waktu
tertentu dan relaksasi izin impor bahan
baku industri selama masa darurat corona.
Dirjen IKFT juga mengemukakan,
sejumlah usulan stimulus yang masih
dalam pembahasan , di antaranya
memberikan insentif Kemudahan Lokal
Tujuan Ekspor (KLTE) dan Kemudahan
Lokal Tujuan Lokal (KLTL) untuk
bahan baku dari dalam negeri dengan
memanfaatkan Tingkat Kandungan Dalam
Negeri (TKDN).

INVESTASI
MELONJAK

Sementara itu, Asosiasi Persepatuan
Indonesia (Aprisindo) mengemukakan,
nilai investasi di sektor alas kaki nasional

sepanjang Januari-September 2020
melonjak 25,70% menjadi Rp 2,81 triliun
dibanding periode sama tahun lalu Rp
2,23 triliun. Pandemi Covid-19 tidak
menghalangi investor untuk menanamkan
modalnya ke sektor padat karya tersebut.
“Kenaikan investasi terutama untuk
industri alas kaki yang berorientasi ekspor,
karena order dari buyer terus tumbuh
meski ada pandemi,” kata Direktur
Eksekutif Aprisindo Firman Bakri.
Adanya pandemi Covid-19, lanjut
Firman, membuat beberapa negara
tujuan ekspor mengalihkan sebagian
ordernya dari Tiongkok ke Indonesia
untuk mengurangi risiko ketergantungan
terhadap satu negara. “Sehingga, ada
kenaikan order yang masuk,” ujar dia.
Firman menjelaskan, peningkatan
order tersebut mendorong investor
untuk melakukan penambahan kapasitas
produksinya, sehingga ada investasi baru.
Penambahan investasi ini terjadi baik
dalam bentuk penanaman modal dalam
negeri (PMDN) maupun Penanaman
Modal Asing (PMA).

Berdasarkan data Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM), investasi
dalam bentuk PMDN di sektor alas kaki
nasional sepanjang Januari-September
2020 mencapai Rp 215,3 miliar pada
134 proyek. Angka itu melonjak 391,21%
dibanding periode sama 2019 yang
sebesar Rp 43,83 miliar dengan 41 proyek.
Sementara itu, investasi asing yang
masuk ke sektor alas kaki sepanjang
Januari-September 2020 telah mencapai
US$ 176,3 juta pada 469 proyek. Angka ini
naik 18,38% dibanding Januari-September
2019 yang sebesar US$ 148,92 juta dalam
229 proyek.
Firman berharap, iklim investasi dan
ekspor alas kaki nasional akan semakin
membaik ke depannya. Terlebih dengan
diterbitkannya Undang-Undang Cipta
Kerja dan rencana pemberian vaksin
Covid-19, yang akan memberikan harapan
baru bagi pemulihan ekonomi nasional.
“Kita berharap kondisi bisa pulih di tahun
2021, sehingga investasi dan penjualan
alas kaki bisa tumbuh dengan lebih baik
lagi,” ujar dia.

Merujuk laporan World Footwear
Yearb o ok tahun 2019, Indonesia
merupakan pusat produksi alas kaki
terbesar keempat di dunia dengan total
produksi mencapai 1.271 juta pasang alas
kaki. Indonesia juga merupakan negara
eksportir produk alas kaki terbesar ketiga
di dunia, dengan total 406 juta pasang alas
kaki.
Pada kesempatan terpisah, Direktur
Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki
Kemenperin, Elis Masitoh mengatakan,
pihak Kemenperin juga akan
menggencarkan promosi produk sepatu
dalam negeri melalui virtual exhibition.
“Ditindaklanjuti dengan online sistem
marketing serta mendorong pengadaan
sepatu untuk pemerintah dengan
menggunakan produksi dalam negeri dan
menginisiasi penyelenggaraan hari sepatu
nasional,” ujarnya.
Elis menyatakan industri penyamakan
kulit pada akhir 2020 akan tumbuh
maksimal 1 persen akibat adanya pandemi
covid-19. Adapun, laju pertumbuhan
lapangan usaha industri kulit per 2019
terkoreksi 0,99 persen.

“Semuanya tergantung dengan
[penanganan] Covid-19 ini apakah
[puncak penyebarannya] sampai akhir
tahun atau akhir bulan ini,” ujarnya. Elis
mendata utilisasi industri penyamakan
kulit terpukul cukup berat. Menurutnya,
pandemi Covid-19 membuat kegiatan
produksi di seluruh pabrikan kulit
berukuran besar tidak ada, tapi utilisasi di
pabrikan kulit berukuran kecil justru naik
ke level 80 persen.
Kulit berukuran besar merupakan
bahan baku bagi industri alas kaki,
sedangkan kulit berukuran kecil menjadi
bahan baku bagi industri tekstil yang
diolah menjadi tas, dompet, jaket,
atau sarung tangan. Berdasarkan data
Kemenperin, kapasitas terpasang pada
industri kulit berukuran besar mencapai
3,5 juta lembar atau 140 juta kaki persegi.
Adapun, kapasitas terpasang industri kulit
berukuran kecil mencapai 20 juta lembar
atau 100 juta kaki persegi. (*)
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MERAJUT
STRUKTURNYA
DEMI KINERJA
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT)
merupakan salah satu sektor yang terus
digenjot kinerjanya lantaran punya peran
sebagai penyumbang devisa dan penyerap
tenaga kerja yang banyak.

Kementerian Perindustrian aktif
mengajak seluruh pemangku kepentingan
terkait dalam upaya memacu kinerja
industri TPT karena merupakan salah satu
sektor yang terdampak cukup berat akibat
pandemi Covid-19. Langkah strategis
yang sedang dijalankan antara lain adalah
meningkatkan nilai ekspor dari produk
unggulan nasional tersebut.

Dirjen IKFT menjelaskan, struktur
industri TPT meliputi sektor hulu (industri
serat dan benang), sektor antara (ain),
dan sektor hilir (industri pakaian jadi dan
barang jadi tekstil). “Walaupun memiliki
karakteristik yang berbeda, setiap sektor
memiliki keterkaitan yang kuat antara satu
dengan yang lain. Padat modal di hulu dan
padat karya di hilir,” ungkapnya.

“Maka itu, industri TPT termasuk dari
tujuh sektor dalam peta jalan Making
Indonesia 4.0,” kata Direktur Jenderal
Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT)
Kemenperin, Muhammad Khayam,
beberapa waktu lalu.

Pada sektor hilir di industri TPT,
Indonesia telah memiliki kapasitas tinggi
dengan potensi sejumlah pabrik garmen
dengan skala besar dan berorientasi
eksp or, sedangkan industri kecil
menengah (IKM) menjadi pemasok utama
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kebutuhan dalam negeri. “Jadi, masingmasing memiliki pasar dan peran sendiri,”
terang Khayam.
Secara umum, industri TPT nasional
telah memiliki struktur industri yang
cukup lengkap dan terpadu. Di sektor
hilir misalnya, terdapat industri stapel dan
filamen yang memiliki kapasitas produksi
sebanyak 1 juta ton per tahun dan
terintegrasi dengan industri bahan baku
kimianya.
Selain itu, di sektor hulu, sejak
tahun 2019, industri rayon mengalami
peningkatan kapasitas produksi dari
536.000 ton menjadi 856.000 ton per

Selanjutnya,
Kemenperin juga
memfasilitasi
kolaborasi antara
industri skala besar
dengan pelaku IKM
untuk kemudahan
memperoleh bahan
baku melalui
Indonesia Smart
Textile Industry Hub
& Material Center.
muda dan dengan sertifikasi melalui
berbagai macam pelatihan dan capacity
building untuk membangun soft skill dan
hard skill,” imbuhnya.
Selanjutnya , Kemenperin juga
memfasilitasi kolaborasi antara industri
skala besar dengan pelaku IKM untuk
kemudahan memperoleh bahan baku
melalui Indonesia Smart Textile Industry
Hub & Material Center. “Kami terus
berupaya meningkatkan kemampuan
ekspor melalui berbagai program, antara
lain mendorong eksportir langsung,
edukasi prosedur ekspor, jaminan
ketersediaan bahan baku, fasilitasi
pembiayaan kepada IKM, optimalisasi
kemudahan KITE, pembuatan market brief,
akses industri ke e-commerce global serta
memfasilitasi pameran di dalam dan luar
negeri,” sebutnya.

PLATFORM ISTIH

tahun. “Perkembangan industri rayon
terus kami dorong untuk menjadi substitusi
impor bahan baku kapas yang selama
ini bergantung dari pasokan luar negeri.
Pada industri benang, kita juga memiliki
kapasitas yang cukup besar hingga 3,2juta
ton per tahun yang juga menjadi andalan
ekspor setelah pakaian jadi,” paparnya.
Selain mendorong substitusi bahan
baku impor dan perlindungan industri
dalam negeri, peningkatan kualitas
sumber daya manusia juga menjadi fokus
Kemenperin dalam pengembangan
industri TPT. “Yang tidak kalah penting
adalah peningkatan kompetensi SDM.
Sekarang kami turut melatih generasi

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan
Alas Kaki Kemenperin Elis Masitoh
mengatakan, pihaknya mencatat hingga
saat ini baru 425 industri yang masuk
dalam platform Indonesia Smart Textile
Industry Hub atau ISTIH. Platform ini juga
dirilis guna mengoptimalisasi pengawasan
data produksi dan konsumsi industri tekstil
dan produk tekstil (TPT) dalam negeri.
Saat ini, pemerintah terus mendorong
agar lebih banyak pelaku usaha TPT
yang masuk dalam ISTIH. Pasalnya saat
ini ada sekitar 6.000 pelaku usaha TPT di
seluruh Indonesia. “ISTIH ini bukan hanya
platform yang mendata produksi hulu dan
hilir tetapi dashboard TPT yang realtime
dengan sistem marketplace untuk B2B,”
paparnya. Di dalam ISTIH saat ini juga
terdapat 150 industri produsen APD,
masker, dan bahan baku masker.
Elis mengemukakan ISTIH akan terus

dioptimalisasi guna melancarkan target
subtitusi impor industri TPT hingga 35
persen pada 2023 nanti. Tak hanya itu,
ISTIH juga memungkinkan pemotongan
rantai pasok bahan baku untuk industri
kecil yang biasanya harus membeli melalui
agen atau pedagang.
Alhasil, persoalan kontinuitas bahan
baku industri hilir hingga keterbatasan
akses dan informasi produsen hulu akan
teratasi melalui ISTIH yang menjembatani
keperluan industri.
“Pengembangan ISTIH juga akan
membantu industri TPT dalam melakukan
revolusi atau setting ulang akibat pandemi
sehingga kita bisa mendudukkan kembali
sebenarnya berapa kebutuhan impor kita
yang memang tidak bisa dipenuhi dalam
negeri,” ujar Elis.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan
I n d o n e s i a ( A P I ) J e m my K a r ti wa
mengatakan untuk mereformasi kebijakan
industri dalam negeri, perlu menyangkut
biaya produksi dan meningkatkan
daya saing di pasar. Dia menilai industri
tekstil Indonesia memiliki kebutuhan
yang mendesak untuk memangkas
biaya produksi agar dapat bersaing di
pasar, terutama saat turunnya daya beli
masyarakat yang lebih rendah akibat
Covid-19.
M e n g e n a i p o t re t k i n e r j a nya ,
Kemenperin mencatat laju pertumbuhan
industri TPT di Indonesia terus meningkat
setiap tahunnya. Pada 2019, industri
TPT mampu tumbuh sebesar 15,35%
atau naik signifikan dibanding dengan
2018 yang mencapai 8,73%. Sementara
itu pada 2017, industri ini tercatat tetap
mengalami pertumbuhan di angka 3,83%.
Pertumbuhan ini didukung tingginya
produksi pakaian jadi di sentra industri TPT.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), pada kuartal II tahun 2020,
industri TPT memberikan kontribusi
terhadap PDB sektor industri pengolahan
nonmigas sebesar 6,93 persen. Sementara
untuk kontribusi terhadap produk
domestik bruto (PDB) nasional, industri
TPT menempati urutan keempat menjadi
kontributor terbesar yang mencapai 1,24
persen.
Dalam peta jalan Making Indonesia
4.0, industri TPT nasional ditargetkan
masuk ke dalam jajaran lima besar pemain
dunia pada tahun 2030. Daya saing
sektor ini tercermin dari kinerja ekspornya
sepanjang tahun 2019 yang mencapai
USD12,89 miliar, dan pada periode
Januari-Juli 2020 telah menembus hingga
USD6,15 miliar. Selain itu, sebagai sektor
padat karya, industri TPT di Indonesia telah
menyerap tenaga kerja lebih dari 3,6 juta
orang. (*)
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SAATNYA
MENERAPKAN
SUSTAINABLE
FASHION
Konsep sustainable fashion
mulai didengungkan untuk
meningkatkan daya saing
industri tekstil dan pakaian
di masa depan. Bagaimana
perkembangannya?
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Sustainable fashion ini merupakan
gerakan global yang menuntut pelaku
industri tekstil dan pakaian untuk lebih
ramah lingkungan di tengah menguatnya
kesadaran terhadap kebutuhan produk
yang berkelanjutan.
Dalam 15 tahun terakhir, dunia
fesyen memang berkembang pesat dan
masif seiring kebutuhan dan permintaan
yang tinggi. Dalam kompetisi di dunia
produksi fesyen yang ketat, seringkali tak
mempertimbangkan aspek keberlanjutan
sehingga produksinya berpotensi
menimbulkan dampak lingkungan.
Pengembangan sustainable fashion
sebagai komitmen dalam mendukung
circular economy dan tuntutan terhadap
produk dan proses produksi yang ramah
lingkungan juga telah dituangkan dalam
Roadmap Making Indonesia 4.0, RIPIN
dan KIN 2020-2024 dengan fokus pada
Industri recycle polyester staple fiber
yang berasal dari plastik/botol bekas
serta pengembangan renewable &
sustainable fiber rayon dengan traceable
woods, sustainable forestry & ecofriendly
production.
Para desainer pun mulai tergugah
menciptakan kar ya- kar ya busana
yang lebih ramah lingkungan dengan
menggunakan bahan yang mudah didaur
ulang. Bahan bakunya adalah viscose
rayon atau serat benang yang berasal
dari pohon dan dapat terurai secara alami.
Selain untuk pakaian, viscose rayon juga
dapat diterapkan ke berbagai produk
antara lain kebutuhan rumah tangga
hungga alat kesehatan dan kecantikan.
Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita mengatakan
optimalisasi pemakaian bahan baku tekstil
yang berasal dari dalam negeri sangat
penting dalam mendongkrak kinerja
tesktil dan produk tekstil TPT Indonesia.
Saat ini, Kementerian Perindustrian tengah
menjalankan beberapa langkah untuk
terus meningkatkan kinerja industri padat
karya tersebut.
“Untuk menggenjot daya saing
industri TPT, banyak hal yang kami pacu.
Salah satunya, memudahkan ketersediaan
bahan baku di dalam negeri,”ujarnya.
Menperin menegaskan bahwa
penguatan struktur industri dalam negeri
mulai hulu sampai hilir akan meningkatkan
daya saing nasional. Dengan demikian,
produk yang dihasilkan pun lebih
berkualitas dan bisa memenuhi kebutuhan
pasar domestik serta internasional.
”Optimalisasi pemakaian bahan baku
dari dalam negeri sangat penting untuk
mendongkrak kinerja industri TPT,” ujar
Agus.

Viscose rayon merupakan serat
benang yang berasal dari olahan
kayu dan dapat terurai secara
alami. Serat rayon tergolong
material berkelanjutan karena
berasal dari bahan baku yang
terbarukan.
Salah satu perusahaan yang mungkin
bisa menjawab tantangan pemerintah
itu adalah PT Asia Pacific Rayon (APR).
Perusahaan tersebut meresmikan fasilitas
produksi viscose rayon di Riau pada
pekan lalu. Fasilitas yang nilai investasinya
mencapai Rp 15 triliun itu menjadi pabrik
satu-satunya yang memproduksi bahan
baku tekstil secara terintegrasi. Mulai
pembibitan pohon yang nanti kayunya
dipanen sebagai bahan baku rayon
hingga proses produksinya.
Viscose rayon merupakan serat
benang yang berasal dari olahan kayu
dan dapat terurai secara alami. Serat rayon
tergolong material berkelanjutan karena
berasal dari bahan baku yang terbarukan.
Pemerintah berharap komoditas tersebut
bisa mengurangi ketergantungan TPT
terhadap bahan baku impor.
Kemenp erin mencatat bahwa
kapasitas industri rayon nasional saat ini
mencapai 857 ribu ton per tahun. Angka
itu naik dari 536 ribu ton per tahun pada
2018. Salah satu penyebabnya adalah
investasi APR dan PT Rayon Utama
Makmur melalui pabrik penghasil rayon.
Bahkan, investasi dua perusahaan itu
berpotensi menaikkan ekspor hingga USD
131 juta (sekitar Rp 1,8 triliun) per tahun.

Sementara itu, Ketua Asosiasi
Pertekstilan Indonesia Jemmy Kartiwa
menyebutkan bahwa viscose rayon yang
memiliki sifat alami dan mudah terurai akan
sangat berguna bagi industri TPT tanah
air. ”Jarang sekali saya mendengar ada
produk tekstil yang everything Indonesia,”
katanya. Karena itu, dia berharap rayon
bisa menjadi produk dari Indonesia yang
mendunia.
Direktur Industri Tekstil, Kulit dan
Alas Kaki Kemenperin, Elis Masitoh
menambahkan pemahaman kepada
masyarakat bahwa brand asal dalam
negeri tidak kalah berkualitas dengan
brand asing perlu terus ditingkatkan.
“Kita perlu sama-sama memperjuangkan
bahwa brand lokal industri itu sejajar
sehingga perlu ada pemahaman di
masyarakat bahwa brand dari Indonesia
tidak kalah saing. Pemerintah telah
memiliki rencana aksi pengembangan
industri fesyen yang terintegrasi, mulai
dari mendorong pembentukan brand,
peningkatan kualitas produk, promosi
dan pemasaran, perluasan akses pasar
hingga peningkatan keterampilan dan
pengetahuan SDM,” ujarnya. (*)
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PT. Schott Igar Glass

BERKAH SAAT
PANDEMI,
PENJUALAN
MELAMBUNG
TINGGI
Tak sedikit perusahaan manufaktur yang
tertekan selama pandemi covid-19, bahkan
banyak perusahaan yang merumahkan
karyawannya agar tetap survive. Hanya sedikit
perusahaan yang bisa bertahan, perusahaan
farmasi misalnya, subsektor ini mendapat
berkah selama pandemi.

Hal itu diakui oleh Abelardo Rafael
Riveron Mora, Presiden Direktur PT. Schott
Igar Glass-perusahaan yang memproduksi
kemasan farmasi. Pertumbuhan penjualan
selama triwulan III tahun 2020 meningkat 20
persen dibanding periode yang sama tahun
lalu.
“ D itahun ke mar in kami ti dak
menambah kapasitas, tetapi loading
mesinnya meningkat sehingga sales-/
penjualannya ikut naik. Untuk angka kami
tidak bisa berikan detailnya tetapi dibanding
tahun kemarin tahun ini 20 persen lebih
tinggi,” tutur Abelardo dalam pertemuan
virtual, Jumat (11/12/2020).
Abelardo mengucapkan, produk utama
perusahaan yang berkantor pusat di Jerman
itu ialah vial, ampul dan pipet. Namun, tren
penjualan tiga produk itu berbeda-beda.
Permintaan untuk vial dan pipet dibanding
tahun tahun lalu jauh lebih tinggi, sementara
ampulnya banyak alami penurunan.
“Tetapi kalau kita melihat total penjualan
ketiga produk tersebut, tahun ini (tahun
pandemi ini) dibandingkan dengan tahun
lalu itu masih jauh lebih baik. Jadi kami bisa
berkesimpulan bahwa pandemi tidak ada
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efeknya kepada Schott Igar Glas,” ujarnya.
Karena alasan itu, perusahaan
multinasional ini berani memasang target
tahun depan penjualannya bisa tumbuh
paling rendah 10 persen. Namun, bisa juga
jauh lebih tinggi karena vaksin sudah masuk
ke Indonesia.
“Karena yang membuat botol untuk
vaksin itu Schott, maka pertumbuhan tahun
depan kemungkinan bisa lebih tinggi dari
target kami. Tapi target kami tetap minimal
tumbuh 10 persen,” ungkap Abelardo.
Adapun komposisi penjualan lima
tahun terakhir masih 50:50 persen untuk
pasar ekspor dan lokal market-nya, namun
akhir-akhir ini sudah berubah 65 persen
untuk ekspor dan 35 persen untuk lokal
market. Tahun ini , pertumbuhan ekspor juga
naik 10 persen dibanding tahun kemarin.
Ketika ditanya, bagaimana jika
perusahaannya terdampak dengan covid ini,
Abelardo mengatakan bahwa manajemen
sudah menyiapkan antisipasi jika sewaktuwaktu perusahaan di Indonesia tidak bisa
beroperasi.
Sebagai perusahaan multinasional,

pabrik sejenis Schott Igar Glass ada di 14
negara selain Indonesia. Selain di Jerman,
ada juga di Amerika Serikat, India, Cina
dan sejumlah negara lainnya. Jadi, ketika
di Indonesia terdampak bisa di back up
oleh perusahaan di negara lain yang punya
pabrik sejenis, sehingga industri farmasi di
Indonesia tidak akan mengalami masalah.
“Kami sangat mendukung industri farmasi
di Indonesia, tegas Abelardo.

MESIN BARU

Abelardo mengakui bahwa
perusahaannya belum berniat untuk
menambah investasi dalam bentuk
pembangunan pabrik baru diwaktu dekat
ini. Tetapi investasi yang dalam waktu dekat
ini secara bertahap akan mengganti mesin
yang ada sekarang ini dengan line yang lebih
modern di lokasi pabrik yang ada sekarang ini.
Maret 2021 lanjut dia, perusahaan akan
menerima 1 dari 10 line baru yang sudah
direncanakan sebelumnya.
Line ini dengan teknologi baru, tipenya
double line sehingga outputnya menjadi
2x lipat, jadi meskipun 10 lines tetapi
kemampuannya seperti 20 lines. “Dengan

Dia menegaskan bahwa kuncinya ada
dua hal yaitu : investasi dan development
dari karyawan. Analoginya, jika dalam
lomba balap motor maka motornya harus
bagus dan driver/operatornya juga harus
bagus. Untuk memenangkan lomba kita
harus punya mesin yang bagus tetapi kita
juga harus punya operator yang bagus. Di
Indonesia masih mudah untuk menemukan
orang yang punya kompeten untuk bisa
mengendalikan atau menjalankan dengan
baik teknologi modern yang ada saat ini.

PERSAINGAN SEHAT

Abelardo juga mengikuti
perkembangan regulasi di Indonesia.
Terbaru misalnya soal UU Ciptakerja
atau Omnibuslaw. Pihaknya yakin tujuan
pemerintah baik tetapi mereka masih
menunggu implementasinya seperti apa.
Dirinya juga berharap aturan turunan
dari UU ini bisa mengurai beragam
hambatan di dunia usaha, termasuk
bagaimana menciptakan iklim pasar
yang sehat dan kompetitif. Banyak ampul
atau vial yang saat ini diimpor dari negaranegara lain. “Beberapa ampul dan vial yang
diimpor tersebut kualitasnya masih bisa
dipertanyakan. Kami ingin pemerintah terus
menciptakan kompetisi yang sehat, positif,”
tukasnya.

line baru itu akan memperbaiki kualitas dan
output, sehingga jika 10 lines sudah pasang
semua maka kapasitasnya akan naik 35
persen,” papar dia.
Dia melanjutkan, dengan penambahan
10 lines baru yang dimulai tahun 2021 itu
membuktikan bahwa Schott Jerman
mengakui bahwa Indonesia adalah tempat
yang sangat baik untuk investasi.
Dalam dua tahun terakhir kita menaikan
kapasitas produksi 50 persen untuk TopLine
vials.
Topline vials itu adalah vial dengan
standard kualitas tertinggi di dunia yang
diproduksi oleh Schott. “Mesin yang bisa
memproduksi TopLine vial salah satunya
yang waktu itu diresmikan oleh Bpk.
Airlangga Hartarto (Menperin pada waktu
itu). Itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa
kita lupakan, semoga ke depan bisa bekerja
sama lebih baik lagi,” kata Abelardo.
Abelardo menegaskan pula bahwa
line baru tersebut sudah diterapkan
Technology Industri 4.0. Mesin-mesin
yang saat ini digunakan oleh Schott Igar
Glass juga sudah menerapkan Technology
4.0. Perusahaannya sambung dia sangat

konsisten menerapkan Technology Industri
4.0 itu. Terbukti Schott Igar Glass baru2 ini
dianugerahi award Industri 4.0 yang diakui
sangat ketat seleksinya. “Kami jadinya
tertantang untuk mendapatkannya lagi,”
ungkapnya.
A b e l a rd o m e r i n c i k a n , d a l a m
mendukung teknologi 4.0, perusahaannya
menerapkan beberapa upaya untuk
mengembangkan skill karyawannya.
N amun , dia mene gaskan jumlah
karyawannya memang tidak ditambah. Saat
ini berjumlah sekitar 500 orang.
Untuk meng-upgrade skill, salah
satu yang kita lakukan di bidang human
resources ialah “Talen Manajemen” yang
aktifitasnya lebih terfokus pada training,
evaluasi, dan lakukan berbagai inovasi
untuk membuat skill operator yang
mengoperasikan mesin menjadi lebih baik.
Perusahaan ini juga selalu dan rutin
melakukan pertukaran tenaga ahli, orang
Amerika ke sini, begitu juga orang Jerman
ke Indonsia, orang Indonesia dikirim ke sana
untuk saling tukar pengalaman atau tukar
keahlian sehingga meskipun ada tekonologi
yang baru kita tidak perlu menambah orang.

Selain kompetisi yang sehat, Abelardo
menegaskan bahwa semua pengguna
obat, baik rumah sakit maupun seluruh
warga negara Indonesia menghendaki
agar kualitas obat itu selalu baik. Kualitas
obat juga ditentukan/dipengaruhi oleh
kualitas packaging/kemasannya. Jika
kemasannya kurang baik, obat juga
tentu berkualitas yang kurang baik. “Bisa
dianalogikan, satu ampul atau vial sama
dengan satu atau beberapa nyawa orang
Indonesia. Jadi kualitas dari packaging
sangat mempengaruhi kualitas dari pada
obat itu sendiri,” tegas dia.
“Schott” terang Abelardo mempunyai
sumber daya yang cukup untuk terus
melakukan investasi, tentu saja bila ada
demand atau permintaan dari passar
Indonesia akan ampul atau vial tersebut.
Bagi Schott investasi ke Indonesia itu masih
sangat terbuka.
Kami yakin, daripada mengimpor
bahan kemas untuk farmasi, lebih baik
bahan kemas farmasi tersebut diproduksi di
Indonesia, karena kegiatan produksi akan
menambah lapangan kerja dinegara kita
bukan untuk negara lain, disisi lain kegiatan
produksi akan menaikkan permintaan
barang-barang pendukung dari pemasok
lokal, pada akhirnya akan menimbulkan
pengaruh positif bagi pergerakan ekonomi
disekitar pabrik dan efeknya negara
Indonesia akan lebih berkembang.
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Semakin merebaknya virus corona
atau Covid-19 di Indonesia membuat
kebutuhan akan masker dan alat medis
lainnya melonjak tajam. Beberapa
pelaku industri pun akhirnya banting
setir untuk memproduksi masker dan
memasarkannya secara luas.
H a l i t u p u n t u r u t d i r a s a k a n p ro d u s e n g a r m e n
berorientasi ekspor, PT Pan Brothers Tbk (PBR X). Tak
tanggung-tanggung, perusahaan pilot project INDI 4.0
dari Kementerian Perindustrian tersebut menargetkan
produksi masker kain hingga 100 juta pcs sampai akhir
tahun 2020. Sementara untuk APD diproyeksi mencapai
10 juta pcs sampai akhir tahun 2020.
“Sampai saat ini produksi untuk masker kain dan
APD kita masih jalan terus. Diproyeksi sampai 100 juta
pcs masker kain dan 10 juta pcs untuk APD hingga akhir
tahun 2020,” kata Wakil Direktur Utama PT. Pan Brothers
Tbk. Anne Patricia Sutanto.
Berawal dari complimentary untuk seluruh karyawan
dan keluarga PBR X yang mulai diproduksi awal bulan
Maret 2020, permintaan masker produksi Pan Brothers
terus meningkat sehingga membuat perseroan harus
menggunakan sistem ritel. Begitupun dengan permintaan
APD yang mendapat respon sangat baik di pasar ekpor
maupun domestik.
Anne mengungkapkan bahwa pasca dikeluarkannya
izin dan lisensi ekspor, APD produksi PBRX mendapatkan
permintaan yang cukup signifikan dari berbagai negara
antara lain, Amerika Serikat (AS), Kanada, Timur Tengah,
Prancis, Italia, Spanyol, Afrika Selatan dan Singapura.
“ Eks p o r kita mulai b er jalan S eptemb er 2 02 0 ke
berbagai negara yang paling utama adalah AS, Kanada,
Timur Tengah, Prancis, Italia, dan Spanyol,” ujar Anne.
S e p a n j a n g s e m e s te r I -2 0 2 0 , ke d u a p ro d u k i n i
berkontribusi sebesar 10% terhadap pendapatan total
Pan Brothers yang mencapai US$ 326 ,21 juta . Total
pendapatan ini meningkat 15% dari periode sama tahun
2019 yang sebesar US$ 284,8 juta.
Namun, Anne melihat kebutuhan masker dan APD
akan semakin berkurang pada tahun 2021. Hal ini seiring
dengan rencana pemerintah melakukan vaksinasi Covid19 secara menyeluruh. Oleh karena itu, perseroan akan
mengurangi volume produksi masker dan alat pelindung
diri (APD) medis pada 2021 sekitar 60 -70 persen dari
realisasi tahun ini.
“S elama transisi masa vaksinasi , tetap akan ada
kebutuhan APD medis dan masker, tapi jumlahnya kecil
dari tahun ini. Jadi, kami merasa APD medis dan masker
mungkin hanya 30 - 40 persen dari produksi tahun ini
untuk produksi 2021. Alhasil, Anne menyatakan performa
ekspor masker maupun APD medis akan berkurang pada
2021,” kata Anne.
Meski demikian, perseroan akan tetap
m emprioritaskan keb utuhan dalam ne geri s eb elum
mengekspor. Oleh karena itu, alokasi maksimal ekspor
masker hanya mencapai 50 persen dari total produksi
APD perseroan.
Hingga saat ini, PBRX telah memproduksi 8 (delapan)
jenis masker antara lain, masker biasa, masker anti virus,
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PT Pan Brothers Tbk

WUJUDKAN
KEMANDIRIAN
INDUSTRI APD
DAN MASKER

masker antivirus dengan water repellent, masker fashion,
masker four ply, Masker Dr y Fit , Masker N95 dengan
Nozzle, dan masker untuk anak kecil.

KINERJA TAHUN 2020

S epanjang semester I -2020 , Pan B rothers
mencatatkan pendapatan US$ 326 ,21 juta atau naik
14,54% secara year on year (yoy) dari US$ 284,78 juta.
Laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik
entitas induk bahkan meningkat 42,55% yoy, dari US$
8,47 juta menjadi US$ 12,08 juta.
Sedangkan realisasi ekspor Pan Brothers periode
Januari - Oktober 2020 sebesar USD 556 juta. Penjualan
Pan Brothers juga naik 7 persen di kuartal III tahun 2020
menjadi USD 523 juta.
Anne memprediksi, pendapatan Pan Brothers hingga
akhir tahun 2020 bakal tumbuh 10%-15% , tetapi lebih
ke arah 15%. Menurut dia, kenaikan ini didorong oleh
penjualan APD medis dan masker nonmedis, sedangkan
pertumbuhan penjualan dari brand global secara tahun
penuh 2020 diperkirakan bakal stagnan.
S e l a i n i t u , p e r s e ro a n j u g a a k a n m e n i n g k atk a n
kapasitas produksinya untuk garmen yang sebelumnya
117 juta juta potong di tahun 2019 dan 2020, menjadi 130
potong di 2021. Hal ini seiring dengan penambahan dua
global brand terbaru, salah satunya Lelulemon Athletica.
Dijelaskan Anne, penambahan kapasitas produksi
ini hubungannya dengan otomatisasi dan digitalisasi
sehingga meningkatkan produk tivitas ser ta efisiensi
per-shift.
Sebagai pionir di sektor pakaian jadi untuk penerapan
industri 4.0, perseroan akan memfokuskan penambahan
investasi untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi lini
produksinya dalam upaya menerapkan industri 4.0.
Sepanjang tahun 2019 dan 2020 , PBR X
mengkonsentrasikan diri menambah kapasitas melalui
otomatisasi , digitalisasi dan upscalling seluruh
l i n i p e r s o n a l y a n g a d a . M a i n te n a n c e c a p e x 2 0 2 0
dibudgetkan sebesar USD 15 juta. Sampai September
2020, realisasi capex 2020 sebesar USD 4,2 juta.
Walaupun melakukan otomatisasi dan digitalisasi,
A n n e m e n e g a s kan ti d ak akan m e n g u ran g i te n a g a
kerja dan justru akan menambah rekrutmen karena
produktivitas bisa digenjot melalui otomatisasi.
“Untuk investasi, perseroan akan fokus digitalisasi
dan otomatisasi. Kita ingin semua pabrik well rounded,
sehingga kalau sewaktu-waktu dibutuhkan sampai full
force, kita ready,” tutup Anne. (*)
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PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia

PACU SUBSTITUSI IMPOR
BAHAN BAKU FARMASI
Pemerintah Indonesia terus berusaha mewujudkan kemandirian
sektor farmasi. Bahkan, kemandirian sektor farmasi diharapkan
mampu berkontribusi dalam program substitusi impor hingga 35%
pada akhir 2022.
S e p e r t i d i ke t a h u i , s e k to r f a r m a s i m e m b e r i k a n
ko ntr ib u s i s an g at s i gni f ikan te r h a d ap p o r s i im p o r
Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian
(Kemenperin), porsi impor bahan baku obat Indonesia
mencapai 95% . Oleh karena itu, industri bahan baku
obat menjadi poros paling penting dalam mengurangi
ketergantungan impor bahan baku obat Indonesia.
Sebagai pionir industri bahan baku obat di Indonesia,
PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP)
b e r ko m itm e n p e n uh untuk m e m b antu p e m e r int ah
dalam mewujudkan kemandirian sektor farmasi, terlebih
mengurangi porsi impor bahan baku obat di Indonesia.
Bahkan, perusahaan joint venture antara PT Kimia Farma
Tbk. dengan perusahaan asal Korea Selatan Sungwun
Pharmacopia Co Ltd. menargetkan mampu memenuhi 50%
kebutuhan bahan baku obat Indonesia dalam 10 tahun
mendatang.
Perusahaan yang baru melakukan komersialisasi tahun
2020 ini telah mengembangkan dua lini produksi yaitu,
bahan baku obat dan High Function Chemical (HFC) untuk
bahan baku kosmetik. Untuk tahap awal, produksi bahan
baku obat diorientasikan sepenuhnya untuk kebutuhan
domestik. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi porsi
impor bahan baku obat yang angkanya hampir menyentuh
100%.
Sementara produksi HFC untuk bahan baku kosmetik,
perusahaan mengutamakan sepenuhnya untuk kebutuhan
ekspor. Hal ini terpaksa dilakukan perusahaan, karena
permintaan untuk produk yang diproduksi KFSP masih
sangat minim.
Direktur Utama KFSP, Pamian Siregar mengatakan,
saat ini kapasitas produksi KFSP untuk bahan baku obat
mencapai 30 metrik ton/tahun. Sedangkan kapasitas
produksi HFC untuk bahan baku kosmetik mencapai 75-150
metrik ton/tahun.
Pamian menilai kapasitas produksi 30 metrik ton/tahun
untuk bahan baku obat saat ini masih memadai. Pasalnya,
kebutuhan bahan baku obat di dalam negeri masih relatif
kecil. Hingga saat ini, jelas Pamian, penggunaan obat di
Indonesia masih relatif kecil, tidak sampai 0,5% dari jumlah
penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta
orang. Jika dibandingkan dengan China, India, bahkan
Bangladesh kebutuhan bahan baku obat di dalam negeri
masih relatif sangat kecil.
Lebih lanjut, Pamian mengungkapkan bahwa pihaknya
hingga saat ini telah menyelesaikan transfer teknologi
dengan Sungwun Pharmacopia Company Ltd. untuk 4 item
produk antara lain simvastatin, atorvastatin, clopidogrel dan
entecavir. Dijelaskan Pamian, keempat item produk tersebut
jika dimaksimalkan bisa menurunkan 2% angka impor bahan
baku obat Indonesia. “Tahun 2020, kita sudah menyusun

tambahan 4 item produk baru yang telah diselesaikan
transfer teknologinya, kalau dijumlahkan bisa menurunkan
angka impor sebanyak 4%. Sampai 2024, kita berharap bisa
menurunkan angka impor sebanyak 24%,” papar Pamian.
O le h kare na itu , duk un gan p e m e r intah b e r up a
regulasi, peraturan dan kebijakan menjadi kunci utama
keberlangsungan hidup industri bahan baku obat di
Indonesia. “Kalau kami lihat ada dua hal yang harus berjalan
yang pertama regulasi pemerintah harus ada untuk jangka
pendek supaya industri ini bisa hidup terlebih dahulu, tetapi
industri pun dalam jangka panjang harus menyiapkan daya
saingnya, karena regulasi pemerintah itu kan tidak bisa
terus menerus sehingga pada saat begitu regulasi dicabut,
industri ini bisa memiliki competitiveness dan memiliki
daya saing sehingga dalam jangka menengah dan panjang
industri ini bisa bersaing dengan produk-produk yang ada
saat ini,” terang Pamian.
Menurut Pamian, penurunan angka impor bahan baku
obat akan optimal apabila industri hilir menggunakan
produk-produk industri hulu dalam negeri. “Sepanjang
produk kita tidak digunakan industri hilir dalam hal ini
industri farmasi produk jadi, perjuangan industri ini untuk
memproduksi bahan baku obat menjadi sia- sia dan
percuma. Maka dari itu, diperlukan regulasi pemerintah
untuk bisa mendorong industri farmasi produk jadi itu
ter tarik untuk menggunakan bahan baku obat yang
diproduksi dalam negeri,” tuturnya.
Salah satu kebijakan yang sangat diharapkan oleh
industri bahan baku obat, yaitu implementasi Peraturan
Menteri Perindustrian No. 16/2020 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Farmasi, di mana
bahan baku obat dalam negeri akan diutamakan terlebih
dahulu diserap oleh industri hilir farmasi demi menunjang
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
Selain itu, PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia
saat ini juga telah mendapatkan Penyertaan Modal Negara
dalam rangka produksi bahan baku obat parasetamol. Untuk
produk parasetamol sendiri merupakan produk bahan baku
obat yang masuk ke dalam Rencana Induk Pengembangan
Industri Nasional (RIPIN) dan salah satu topik riset Bahan
Baku Obat Dalam Negeri Untuk Penguatan Industri Farmasi
di Kementerian Ristekdikti.
Kementerian Perindustrian sendiri, melalui Direktorat
J e n d e ral I n du str i K imia Far m a s i dan Te kstil , te l ah
m en ginisiasi ker jas ama d en gan Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada dan PT Kimia Farma Sungwun
Pharmacopia dalam bentuk Memorandum of Understanding
sejak tahun 2016 untuk pengembangan parasetamol.
Sehingga diharapkan kerjasama antara Akademisi, Bisnis
dan Pemerintah dapat memuluskan rencana produksi obat
parasetamol. (*)
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Dexa Group

OPTIMALKAN
TKDN,
PERKENALKAN
OMAI

Perusahaan farmasi Dexa Group
menegaskan komitmennya terkait
pengoptimalan tingkat kandungan
dalam negeri (TKDN). Hal ini sejalan
dengan upaya pemerintah dalam
memacu kemandirian industri
nasional dan substitusi impor.
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Presiden Direk tur PT. Ferron Par Pharmaceutical ,
Krestijanto Pandji mengatakan bahwa pihaknya turut
memperjuangkan implementasi TKDN. Adapun Ferron
merupakan anak usaha D exa Group. Krestijanto
menerangkan D exa merupakan p erusahaan farmasi
nasional yang pendiri awalnya mantan TNI AD.
“Jadi memang kita nasionalis sekali, makanya kita
d u k u n g s e k a l i p ro g ra m p e m e r i nt a h , te r u t a m a d a r i
Ke m e n p e r in yan g te r kait T K D N ini ,” u jar nya d al am
diskusi virtual beberapa waktu lalu.
S o a l u p aya m e n d o ro n g p e n e ra p a n k a n d u n g a n
lokal , K re stijanto m engatakan , s ejak dua tahun lalu
pihaknya bersama Kemenperin memperjuangkan agar
kebijakan T K DN ini bisa suks es dan bisa diundang undangkan atau jadi Peraturan Menteri Perindustrian.
“Alhamdullilah pada akhir Mei, Permenperin tersebut
sudah jadi dan sudah diterapkan,” ujarnya.
Krestijanto memberikan apresiasi ke Kemenperin
y a n g g i g i h m e n j a l a n k a n p ro g r a m n a s i o n a l T K D N ,
kendati banyak s ekali tekanan dari luar ne geri baik
Amerika , Eropa dan lainnya , tetapi berkat kerja sama
pemerintah dan swasta kita bisa yakinkan pihak AS dan
Eropa. “Bersama Pak Khayam (Dirjen IKFT), Pak Taufiq
(Direk tur Industri Kimia Hilir dan Farmasi) sendiri kita
yakinkan bahwa TKDN ini legal dan sudah sepantasnya
jadi bukan hambatan untuk perdagangan,” ungkap dia.
Lebih lanjut Krestijanto membeberkan soal obat.
Ada dua jenis obat paparnya, yakni kimia dan herbal.
“ U ntuk o bat kimia , kita s u dah lama s ekali 5 0 tahun
l e b i h k i t a ke m b a n g k a n o b a t- o b a t k i m i a . K i t a l i h a t
w e s te r n m e d i c i n e i t u b a n y a k g u n a k a n o b a t k i m i a
karena studinya sudah cuk up banyak . K ita b erhasil
kembangkan banyak pro duk kimia ini yang awalnya
k ita imp o r l alu k ita ko nve r s i ja di lo c a l p ro du ctio n,”
paparnya.
Di Indonesia sendiri di pabrik-pabrik Ferron, sudah
pro duksi obat- obat itu kira lebih dari 5 0 0 jenis dan
d al am kait an ini p e r u s ah aan ti d ak h anya s up l ai ke
swasta , tetapi juga ke BPJS . “Jadi , kita adalah salah
satu yang mensuplai ke fasilitas-kesehatan pemerintah
k it a ju g a fa s i lit a s p ro gram p e m e r int ah , d ar i m o d e l
injeksi tablet dan lainnya. Selain itu juga kita suplai ke
swasta, privat , ke rumah sakit swasta, ke apotek , jadi
kita main di bagian ke-farmasian,” urainya.
Kedua, masih terkait nasionalis adalah bagaimana
obat herbal ini bisa diangkat ke level yang lebih tinggi.
K alau dulu teran g dia , o b at h erb al itu jamu dikas ih
air lalu minum . S ekarang untuk masuk ke level obat
diperlukan suatu clinical trial (uji klinik), kemudian lebih
tinggi lagi ke O HB (obat herbal b erstandar), lalu ke
paling tinggi lagi namanya fitofarmaka itu sudah melalui
uji klinik I,II dan III.
Dia mencontohkan, vaksin Covid di Bandung yang
sudah masuk fase tiga begitu juga obat herbal ini untuk
masuk ke fitofarmaka harus masuk fase clinical trial .
“ K ita memang fokus di dunia kefarmasian , kita tidak
punya rumah sakit, tidak punya bank , kita hanya main
di kefarmasian,” ujarnya.

DAMPAK COVID

Ketika ditanya dampak Covid, Krestijanto
m e n j e l a s k a n , b a nya k s e k a l i i n d u s t r i ya n g te r ke n a
imbas , termasuk sek tor farmasi. Apalagi, Dexa
berkecimpung pada obat- obat resep dokter.
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“Pada keadaan Covid Maret-April itu banyak dokter
pada takut praktik , kedua pasien juga takut ke rumah
sakit, kenapa mereka takut, terkena Covid. Dampaknya
p ermintaan drop, jumlah pasien yang R S baik untuk
o bat flu s e gala mac am , kebanyakan m ereka ke self
medicine, kalau ke sana jadi mereka membeli obat yang
tidak perlu resep,” ungkapnya.
“Jadi, kalau kita bicara stimuno (imuno modulator)
dari herbal memang kita lihat dari herbal terjadi
peningkatan demand, tetapi kalau obat untuk operasi,
antibiotik dan lainnya terjadi p enurunan ,” lanjut
Krestijanto.
“ Tetap i A lham dullilah s ekaran g ter ja di re c over y
walaup un b elum s ebaik januari dan feb r uari , tetap i
dokter sudah mulai praktik lagi dan operasi sudah mulai
dijalankan lagi , dok ter mata , dok ter kulit . I stilahnya
t r e n n y a p o s i t i f , t e t a p i m e m a n g b e l u m ke m b a l i ke
sep er ti Januari , J uni sudah mulai naik , J uli Agustus
trennya meningkat. Tetapi untuk keseluruhan tahun ini
kita minus 5 -10 persen dibanding tahun sebelumnya,”
bebernya.

PRODUK YANG MENINGKAT

S elama pandemi ini , lanjut dia , ada pro duk yang
p e r mintaannya m e nin gkat . I tu yan g a da hub un gan
dengan Covid seperti stimuno (imuno modulator) untuk
meningkatkan daya tahan tubuh, jika daya tahan tinggi
otomatis untuk kemungkinan kita terjangkit Covid jauh
lebih rendah.
Lalu ada lagi seloxi yakni multivitamin yang dalam
kandungannya ada selenium , ini bagus sekali untuk
b e r ma c am - ma c am j e nis v ir u s , ke dua a da v itamin c
dan ketiga zin. Ketiga ini kombinasi untuk membunuh
berbagai macam virus.
Kalau bicara obat jantung dan kencing manis stabil
karena p enderitanya mesti minum obat terus , untuk
kolesterol dan kencing manis, untuk obat operasi dan
anestasi itu turun. “Ada yang stagnan, turun dan naik.
Yang tumbuh yang stagnan 50 persen, turun 30 persen
naik 15 persen,” terangnya.
Saat disinggung soal rencana menambah investasi,
Krestijanto menegaskan bahwa saat pandemi ini Ferron
tidak meningkatkan kapasitas produksi. Masih gunakan
fasilitas pabrik yang lama . Kapasitasnya juga masih
aman.
Saat ini , lanjutnya , perusahaan memastikan tidak
ada pegawai yang yang terkena Covid, dan memang
April-Mei meskipun permintaan turun pabrik kerja terus.
“Tujuannya untuk apa untuk meningkatkan indeks stok
sebab kalau misalnya satu kar yawan kita kena, pabrik
kita tutup 14 hari, artinya tidak ada produksi. Jadi kita
antisipasi itu, syukur tidak ada karyawan yang kena dan
kita juga kasih terus obat untuk cegah itu,” papar dia.
Perusahaan juga sambung Krestijanto menerapkan
protokol kesehatan yang ketat . L alu di kantor hanya
kerja 5 0 p ersen , dan setiap bulan tim -tim kita harus
l a k u k a n ra p i d te s t. “J a d i , k i t a p a t u h i b e n a r a t u ra n
p e m e r intah . M e m an g v ir u s b i s a dar i luar, dar i i str i ,
tet an g g a m aka k it a b e r i d o u b le im u n o m o du la to r,”
ungkapnya melanjutkan.
Krestijanto juga menjelaskan soal O bat M oderen
asli indonesia (OMAI). Beda dengan obat kimia yang
mayo ritas bahan bak unya imp o r, bahan bak u O M AI
100 persen dari Indonesia, seperti jahe, mahkota dewa,
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kayu manis, ikan gabus. Semua itu dari Indonesia dan
Dexa Group tidak mungkin lakukan sendiri.
“ K it a ke r ja s am a d e n g an p et ani , ja di d ia t an am
s e s u a i d e n g a n s p e k k i t a l a l u k i t a b e l i . J a d i ke r j a
s am a k ita d e n g an p etani , ja di ke r ja s am a O M A I ini
meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Adapun soal vaksin disampaikannya bahwa,
perusahaannya tidak bermain di vaksin itu dipegang
oleh bio farma (BUMN). Tetapi Ferron memiliki produk
baru namanya avigan, memang dari Jepang berbentuk
tab let . F erron juga remdivir kita yang distrib usikan ,
sebelumnya hidrosclorocuin dan pihaknya
m enyamp aikan ter ima kas ih ke Kem enp er in karena
b e r kat b antu an nya F e r ro n b i s a im p o r b ah an b ak u .
“Tetapi sekarang sudah bisa dipake lagi diganti dengan
avigan dan remdivir. K ita masih imp or karena masih
paten. Itu untuk pasien yang kelas berat,” lanjutnya.
B e r b i c ara s o al p a s ar e ks p o r. D iak u i K re s ti janto
b ahwa s e l ama p an d e mi e ks p o r tur un . F e r ro n ju ga
m e n g e ks p o r p ro duk nya ke N i g e r ia , Ero p a , I n g gir s ,
Amerika. “Intinya plus minus 5 persen, ada yang naik 5
persen, ada yang turun 5 persen,” ujarnya.

SATGAS FITOFARMAKA

Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Muhammad
Taufiq mengatakan Kemenperin bersama Kemenkes ,
BP OM maupun Kementan dan KKP tergabung dalam
satgas pengembangan Fitofarmaka.
“Apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden terkait
pengembangan fitofarmaka dalam hal ini mungkin ada
istilah lain OMAI, ke depannya akan bisa mensubstitusi
obat- obat kimia , maupun obat- obat yang nanti nya
ke d ep an b is a m emanfaatkan s umb er daya alam di
Indonesia,” ucap Taufiq.
Adapun satgas ini terangnya dibagi ke dalam lima
bidang, dalam hal ini Kemenperin mendapatkan tugas
produksi dan promosi. Dalam hal ini salah satu kunci
untuk bisa mengembangkan industri fitofarmaka ini
adalah dalam hal pemerintah bisa melakukan intervensi
dalam pasar obat itu sendiri.
Dalam hal ini yang paling mungkin bisa mendekati
adalah p emerintah bisa menerbitkan satu kebijakan
untuk obat herbal di mana ini menjadi kebijakan paling
penting, supaya menjadi panduan penting bagi tenaga
medis untuk bisa meresepkan fitofarmaka ini menjadi
resep obat.(*)
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